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RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING I BEVER’N 

 

Hensikt 

Virksomheten  i IL Bever’n skal drives i tråd med Bever’n lov1. Aktivitetene IL Bever’n berører barn og 

voksne med ulike interesser, mening og mål med sin idrettslige aktivitet. Disse forskjellene kan gi 

uenighet som kan være et utgangspunkt for utvikling og læring, men også konflikter. Når uenigheten 

trappes opp til å handle om mer enn «saken» kan den imidlertid skade ved at den tar unødvendig tid, 

energi og ressurs og bli en belastning for klubben. Retningslinjene for konflikthåndtering i  Bever’n skal 

brukes i gruppene for å gjøre klubben bedre til å håndtere uenighet. Styrene i gruppene er ansvarlige for 

å gjøre retningslinjene kjent for styremedlemmene slik at de kommer i bruk. Prinsippene er vedtatt av 

hovedstyret etter å ha vært forelagt gruppene for innspill. 

 

Styrenes ansvar 

Konflikter er forskjellige og håndteringen må tilpasses situasjonen. God håndtering i en tidlig fase vil 

imidlertid generelt kunne hindre at uenighet går over til konflikt. Styrene i gruppene har ansvaret for at 

uenighet som kan bli en konflikt identifiseres. Spesielt er det viktig å ta et tak når uenighet går fra sak til 

person.  

 

PRINSIPPER FOR KONFLIKTHÅNDTERING 

Styrene skal legge følgende prinsipper til grunn i arbeidet: 

 

1. Hva handler uenigheten eller konflikten om? 

Konflikter handler både om sak og relasjoner. Konflikter kan opptre i forskjellige dimensjoner som 

praktisk uenighet, interessekonflikter, verdikonflikter eller personlige konflikter. Når konflikter blir 

personlige berører det viktige områder som identitet, lojalitet, tillit, følelser, usikkerhet og sårbarhet. 

 En uenighet som er eller kan ende i en konflikt bør analyseres ved å vurdere følgende spørsmål: 

• Hvordan kommer konflikten til uttrykk? 

• Hva er årsaken til konflikten? 

• Hvordan har konflikten blitt håndtert så langt? 

                                                           
1 Se https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov  

https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/
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• Hva er forutsetningene for å kunne løse konflikten? 

Styret kan velge ut en person som får i oppdrag å kartlegge saken og komme med forslag til styret for 

videre prosess. Den eller de som får dette ansvaret skal ta direkte kontakt med de involverte partene. 

Dersom konflikten involverer barn under 18 år, skal foresatte i utgangspunktet informeres eller 

involveres. Via via informasjon og snakk rundt saken bør unngås.  Notater og eposter som beskriver 

situasjoner og personer bør også unngås på dette stadiet. Basert på opplysninger fra denne prosessen 

bestemmer styret videre håndtering.  

 

2. Berørte parter må møtes 

Åpen kommunikasjon og aktiv lytting hvor partene får tid til å snakke sammen og lytte til hverandres 

versjoner er viktig for at de involverte og styret skal få en forståelse av den andres situasjon og hva 

uenigheten handler om. Det er viktig at denne dette møtet eller samtalen er godt forberedt og partene 

bør få informasjon om hva som skal skje på møtet. Det er viktig at partene selv får fortelle hvordan de 

opplever saken eller situasjonen, hva de føler og har behov for. De må akseptere at opplevelsen av 

konflikten kan være forskjellig og de må reflektere på hvordan den påvirker miljøet i klubben. Hvis der 

en konflikt mellom grupper kan (hoved) styret bestemme at fornuftige og respekterte representanter fra 

hver gruppe finner en løsning sammen. 

 

3. Løsning og veien videre 

Dersom en løsning kan finnes i et møte eller etter en prosess bør løsningen blant annet inneholde en 

enighet om hvordan saken skal håndteres videre og hvordan evt ny uenighet skal tas opp. Ansvarlig fra 

styret lager et referat som partene godkjenner og informerer styret om dette. Styret vurderer om saken 

gir grunnlag for styrevedtak, nye avtaler, ordninger eller retningslinjer hvor å klargjøre klubbens 

prinsipper på det aktuelle området. 


