Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 2020
Det vises til innkallingen til årsmøte på våre nettsider 19.august 2020.
Sted:
Dato og tidspunkt:

Vadsø, Norildhuset
27.august, kl 19.00

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle årsberetning 2019 og årsregnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Kontrollutvalg
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlagt følger følgende dokumenter:
A.
B.
C.
D.
E.

Forslag til forretningsorden
Årsberetning og regnskap 2019
Forslag til medlemskontingent og treningsavgift 2020
Forslag til budsjett 2020
Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret
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Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Medlem oppført i medlemsregisteret med betalt medlemsavgift har møte- og stemmerett.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Forslag til forretningsorden:
Sak 1.

Godkjenne de stemmeberettigede
Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet.
Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til stede ved starten av årsmøtet. Regler om
stemmerett følger av lovnormens § 6.
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)

Sak 2.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innstilling:
Forslag til forretningsordning:
1.
2.

Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Valgte referent skriver
protokoll.
Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes
etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent. Følgende tillegg ble gjort til saklisten:
1
2
Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)

Sak 3.

Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)
Vedtak:
Som møteleder ble………………………... (navn) enstemmig valgt/valgt med X (antall) for og (antall)
stemmer i mot.
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Som referent ble…………………………….(navn) enstemmig valgt/valgt med X (antall) for og (antall)
stemmer i mot.
Til å skrive under protokollen ble ……………….. og ……………….. (navn) enstemmig valgt/valgt med X
(antall) for og (antall) stemmer i mot.

Sak 4.

Behandle årsberetning 2019 og regnskap
Innstilling:
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)
Vedtak:
Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

Sak 5.

Behandle innkomne forslag og saker
Ingen saker mottatt.

Sak 6.

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Innstilling:
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)
Vedtak:
Enstemmig vedtatt /XX stemmer for og XX stemmer mot.

Sak 7.

Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling:
Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)
Vedtak:
Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot./Forslaget vedtatt med følgende endringer:

Sak 8.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Innstilling:
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Følgende hadde ordet i saken:… (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken)
Vedtak:

Sak 9.

Foreta følgende valg
Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og
valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram til
neste årsmøte eller for den tid som loven fastsetter.
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
…………. (navn)
Vedtak:
Enstemmig valgt./XX stemmer for ……… (navn) og XX stemmer ……. (navn). (Ved flere kandidater må
det oppgis antall stemmer hver kandidat får).

…………. (navn) ble valgt til leder.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Innstilling:
Vedtak:
Enstemmig valgt./Ved flere kandidater må det oppgis hvor mange stemmer hver kandidat får og
eventuell stemmeprosess oppgis.
…………. (navn) ble valgt til styremedlemmer og.
…………. (navn) ble valgt til varamedlemmer til styret.

d) Valgkomiteens innstilling på kontrollutvalg:
Innstilling
Vedtak:
…………. (navn) og …………. (navn) ble valgt til revisorer.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
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Vedtak:
…………. (navn) ble valgt til å representere klubben på …………… (tinget eller møtet)

f) Styrets innstilling på valgkomité:
Forslag:
Vedtak:
…………. (navn) og …………. (navn) ble valgt til revisorer.
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Sak 3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
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Sak 4. Behandle årsberetning 2019 og regnskap

Årsberetning
IL Norild
2019
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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Valgkomité:
Revisorer:

Stein Mathisen
Pål Johnsen
Frode Jensen, Emil A Bjørnå, Lars Engerengen, Henrik Seppola Larsen, Ingebjørg
Ittelin
Barbro Larsen og Anette Saxi
Johan A Rollstad, Magnus J Skansen og Hilde Harkjerr
Ronald M Pedersen og Jan A. Aslaksen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter hvor 40 saker er behandlet i perioden.
Spesielle oppgaver
Styret i IL Norild har organisert arbeidet sitt der arbeidsområder er fordelt på styremedlemmer seg for å kunne
håndtere klubbdriften bedre. Det er arbeidet spesielt med økonomirutiner, bedre struktur og kompetanse i
sportslig aktivitet og utvikling, nye rutiner i medlemsservice samt tiltak for å styrke klubbens omdømme og
sponsorinteresse.
Samtlige trenere i klubben har skaffet seg politiattest. Noe som er pålagt for å kunne utøve trenerarbeid i
norske idrettsklubber. Klubbens medlemmer har deltatt på grasrottrenerkurs, dommerkurs og lederkurs i regi
av Finnmark fotballkrets.
Økt dialog og samarbeid med foresatte har bidratt til bedre gjennomføring av sportslig tilbud og finansiering av
sportslige tiltak.
Styret har vedtatt å søke deltakelse i NFF’s til Kvalitetsklubbprosjekt. Forventningene er å etablere en fast
struktur på sportslig og administrativt arbeid. Styret har ikke hatt kapasitet til å starte arbeidet og vil søke etter
interesserte medlemmer som vil delta i arbeidsgrupper. Arbeidet frem til godkjenning forventes å gå over 2
sesonger.
Håndtering av uønskede hendelser har også i år påvirket styrets arbeid.
Styreleder har deltatt på Finnmark fotballkrets tingmøte sammen med dommeransvarlig .
Aktivitet
Klubben har ved årsskiftet 282 registrerte medlemmer. Dette er en gledelig økning fra 2018.
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Navn medlemmer: Leder Magnus S Jakola, Ronald M Pedersen og Pål Johnsen. Ronald P overlot sin
plass i SU til Kjetil Tidemandsen høsten 2019
Sportslig utvalg er bindeleddet mellom styret og trenerne i IL Norild, og velges av trenerne på
trenermøte, leder i SU velges så inn i klubbens hovedstyre. I 2019 var Magnus S Jakola leder. Vi har
et ønske om å være representert med medlemmer fra barne- ungdoms-jente og voksenfotballen.
Dette har vi ikke lyktes med de seneste år, og ingen representanter fra jente- og barnefotballen
møtte på noen av møtene i 2019, selv om disse personene var valgt inn.
Mye av aktiviteten i 2019 dreide seg selvsagt om klubbens seniorlag som deltok i All-norsk 3.divisjon,
og SU var aktive i prosessen med å finne den rette konstellasjonen i trenerteamet. Underveis i
sesongen så hadde vi et 20-talls møter, hvor enkelte disiplinærsaker rundt A-lagsspillere krevde mye
av vår tid. Vi deltok i spiller sonderings markedet ilag med trenerteamet, en tidligere Norildspiller var
på prøvespill, uten at det ble signert noen kontrakt, men noen spillerforsterkninger kom også på
plass. SU måtte også i deler av sesongen 2019, spesielt på slutten, inn å bistå A-laget med
gjennomføring av treninger. Ved sesongslutt trakk A-lagstrener seg, og dette er nok grunnen til at
det aldri kom noen årsrapport derfra. De to siste månedene av 2019, ble det brukt utallige møter på
å få på plass et nytt trenerteam rundt seniorene for 2020 sesongen, vi startet med ett 20-talls navn
på blokka, og gjennomførte bare i denne saken hele åtte møter. SU var også aktivt til stede ved
innmelding av sonespillere i de forskjellige årsklassene inn mot krets i ungdomsfotballen. Noe av vår
aktivitet gikk også i 2019 opp mot å være synlige på i Varangerhallen, under alle lags treninger. Og
ved oppstart av de aller yngste, bidro vi med veiledning og presentasjon av klubben IL Norild, våre
retningslinjer, og vår måte å drive en breddeklubb på.
SU består i dag kun av undertegnede og Kjetil Tidemandsen, og dette er ikke heldig. Leder Skansen
Jakola trakk seg, rett før koroantiden, og siden den gang har vi stått uten leder. Og selv om det ikke
var relevant for 2019 sesongen, så har tiden fra Norge ble stengt ned 12.mars, båret preg av mye påsparket-arbeid, og arbeidsbelastningen til tider vært for stor på gjenværende medlemmer.
Årsmøte i IL Norild anmodes om å få på plass et ressurssterkt utvalg, med en leder og representanter
fra barne-ungdoms- og voksen fotball.
Vi har ikke lyktes å få inn årsrapporter fra følgende grupper i 2019 sesongen: 3.divisjon – Norild 3
femte divisjon, G/J 7, G9 eller G13

Lagsrapporter:
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Lag/årgang: Norild 2 – rekrutt 5.divisjon
Navn trenere: Ken Magne Johansen
Navn foreldrekontakt:
Antall spillere januar 2019: 15-16 spillere på listen, men meget ujevn treningsoppmøte gjennom
vinteren.
Antall spillere januar 2020:
Antall treninger pr uke jan-juni: 2-3 økter pr. uke
Antall treninger pr uke juni-september: 2 økter pr.uke. Fra sommer en av disse øktene sammen med
A-gruppa.
Antall lag i kamper: 1 lag
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er): Totalt benyttet 44 spillere til seriespill 5.divisjon for Norild 2.
Dette inkl. også spillere fra Norild A og Norild 3.
Antall kamper 2019: 15 seriekamper 5.divisjon.
Turneringsdeltakelse 2019: 4 NM- kvalifikasjons kamper Alta februar med juniorlaget.
FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål):
-

Div.individuelle tekniske og taktiske, offensive og defensive ferdigheter.

-

POSITIV UTVIKLING 2019 (skriv om positive utviklingsresultater slik du ser det. Sportslige.)

Flere rekruttspillere fikk erfaring og læring gjennom A-lagets seriekamper gjennom
sesongen.
-

Flere rekruttspillere trente med A laget periodevis gjennom vinteren og mer fra sommeren.

FORBEDRINGSMÅL (skriv om sportslige og sosiale utviklingsmål slik du ser det.
-

System for spillerlogistikk (utveksling av spillere mellom A lag, Norild2 og Norild3)

Kommunikasjon mellom klubbens lag som har aktuelle spillere for rekruttlaget (Norild ANorild 2 – Norild 3- gu17/15) ledere/trenere.
Lite/Ingen støtteapparat rundt Norild 2. Trener må gjøre mange/alle av lagets oppgaver
alene.
Rapportert av: Ken Magne Johansen
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Lag/årgang: Gutter 17 (2003-04)

Navn trenere: Ken Magne Johansen / Andre Kvernhaug
Navn foreldrekontakt:
Antall spillere januar 2019: 11-12 spillere på listen, i tillegg noen med litt uavklart deltagelse for
sesongen.
Antall spillere januar 2020: Gruppa oppløst og de resterende spillere er enten på A eller rekruttlag
samt gutter15.
Antall treninger pr uke jan-juni: 2-3 økter pr. uke. 2003-04 ble innlemmet i treningsgruppa til
rekruttlaget (5.div) ved årsskiftet. En negativ konsekvens av dette ble at noen spillere sluttet med
fotball.
Antall treninger pr uke juni-september: 1-2 pr. uke inntil klubben trakk laget fra seriespill i august.
Antall lag i kamper: 1 lag
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er): 11er i seriespillet: 11-12 spillere fra 03-04, I tillegg til samarbeid
med gu15 og utveksling av spillere begge veier. I tillegg stilte 3 av klubbens 2002 spillere (fra
rekruttlaget) opp i noen kamper.
Antall kamper 2019: 5 seriekamper gutter17 – klubben, i dialog med lagets trenere og sportslig
utvalg valgte å trekke laget fra seriespill i august da spillerlogistikken ble dårligere samt at kretsens
oppsett av terminlisten for høsten gjorde det svært vanskelig/umulig å samarbeide med gutter15
laget i forhold til bruk av spillere mellom lagene. De resterende spillere i gu17 gruppa fikk videre
tilbud om fotball enten på rekruttlaget (5.div) eller gutter 15 laget og de fleste fortsatte på disse
lagene.
Turneringsdeltakelse 2019:
Norway Cup - Vi hadde gjennom vårt lange virke i 10 år med gruppa som mål å delta på Norway Cup
før gruppa ble løst opp. Her deltok vi i 7er klassen for gu17. For laget deltok 11 spillere sammen med
3 trener/ledere. Gruppa hadde en fantastisk uke i Oslo med mange fine minnerike sportslige og
sosiale opplevelser. Sportslig gikk det bra. Laget tok seg helt til kvartfinalen i A -sluttspillet der det
ble tap for nabo TBK. Mange gode kamper i varmen på banene rundt omkring i Oslo. Gruppa ønsker
å rette en stor takk til lederne Eva Steen Jensen og Renate Johansen som stilte opp denne uka for at
laget kunne delta på sin langvarige drøm.
FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål):
-

Div. individuelle tekniske og taktiske, offensive og defensive ferdigheter.
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POSITIV UTVIKLING 2019 (skriv om positive utviklingsresultater slik du ser det. Sportslige.)
Flere gutter17 spillere fikk erfaring og læring gjennom A-lagets seriekamper gjennom
sesongen eller på rekruttlaget (5.div)
Flere gutter 17 spillere trente med A laget periodevis gjennom vinteren og mer fra
sommeren eller med rekruttlaget.
FORBEDRINGSMÅL (skriv om sportslige og sosiale utviklingsmål slik du ser det.
-

Etter hvert merkbart frafall i spillergruppen.

Vanskelig å få foreldrekontakter til gruppa. Undertegnede gjorde det meste av oppgaver
med hjelp av noen dyktige og driftige foreldre. Alternativet; å ikke stille lag anså vi ikke som aktuelt
da det ville ramme spillerne som var interessert.
Litt vanskelig å få alle involverte til dugnader (kjøring til seriekamper, A lagets
hjemmekamper etc) Blir ofte de samme som stiller opp for laget/klubben.

Rapportert av: Ken Magne Johansen
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Gutter 2009 fram til oktober så 2009/2010 fra oktober
Navn trenere: Thomas Arnesen, Eirik Frøyland og Ole Stian Søyseth
Navn foreldrekontakt: Heiki Knutsen fram til september, så Kristina Wiik
Antall spillere januar 2019: 14(kun 2009)
Antall spillere januar 2020: 24 (2009 og 2010)
Antall treninger pr uke jan-juni: 2
Antall treninger pr uke juni-september: 2
Antall lag i kamper: 2
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er): 7
Antall kamper 2019: ca 10 pr lag
Turneringsdeltakelse 2019: Ingen

FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål):
Bli vant til 7er fotball med nye roller. Bytte på roller så ingen har fast posisjon. Fokus på at det er
raskere å spille ballen enn å løpe med den. Fokus på lik spilletid og fair play.
POSITIV UTVIKLING 2019 (skriv om positive utviklingsresultater slik du ser det. Sportslige.)
God intro til seriespill.
Vi fikk meget god kamptrening da vi var yngst i årsklassen
Så god utvikling gjennom sesongen. Særlig det at spillerne selv fant ut at man ikke kunne være på
over alt hele tiden, og derfor lurt å passe posisjonen sin.
FORBEDRINGSMÅL (skriv om sportslige og sosiale utviklingsmål slik du ser det.
Mye å jobbe videre med fra det vi har fokusert på over. Vi må også jobbe med samme utfordring for
spillerne født i 2010 denne sesongen.
Rapportert av:
Thomas Arnesen
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Lag/årgang: 2011/2012 (slått sammen for 1 år)
Navn trenere: Kristoffer Kjæreng-Amundsen, Aleksander Hoel
Navn foreldrekontakt: Anne Storaune
Antall spillere januar 2019:
Antall spillere januar 2020: 15 Oda, Rikke, sissel, malin, Tilde, Inas, Maha, Tamkin, Emma, Thea,
Muna (2011) Maia, Frida, Anna, Mathea (2012)
Antall treninger pr uke jan-juni: 1
Antall treninger pr uke juni-september: 1
Antall lag i kamper: 2
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er):
Antall kamper 2019: 0
Turneringsdeltakelse 2019: 3
FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål):
I all hovedsak har det vært fokus på samspill på treningene. Ta valg. Bevegelse uten ball (både i
forsvar og angrep). Mye mer småspill enn tidligere. Dette er gjenkjennbart i alle øktene selv om
tema har vært ulikt fra gang til gang.
Lagånd og samhold.
POSITIV UTVIKLING 2019 (skriv om positive utviklingsresultater slik du ser det. Sportslige.)
Test i mars 2020 på jentenes utvikling under turnering i Vadsø. Viste stor fremgang i
samspill/pasningsspill. Viste god forståelse av å kunne utnytte rom på banen. Høy grad av presise
pasninger viser at teknikk har blitt ivaretatt gjennom de øvelsene vi har hatt. Hastighet på skudd er
også økende. Jentene har oppnådd en høyere grad av kommunikasjon seg mellom på banen.
FORBEDRINGSMÅL (skriv om sportslige og sosiale utviklingsmål slik du ser det.
Steget videre vil være formasjon i spill. Jobbe med øvelser der tempo og hastighet satt i
sammenheng med angrep og forsvar. Jobbe med tydelighet av hver enkelt rolle i større
sammenheng.
Rekruttere tilbake de vi har mistet underveis. Rekruttere nye jenter. Få til at jenter treffes på eget
initiativ på fotballbaner på fritiden.
Rapportert av: Kristoffer Kjæreng-Amundsen
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Lag/årgang: Jenter 11 (født 2009 og 2010)
Navn trenere: Hilde Harkjerr og Anita Jakobsen
Navn foreldrekontakt: Lisa Laiti Harila
Antall spillere januar 2019: 17
Antall spillere januar 2020: 10
Antall treninger pr uke jan-juni: 2
Antall treninger pr uke juni-september: 2 (ingen i selve skoleferien)
Antall lag i kamper: 1
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er): 7ver
Antall kamper 2019: 8 seriekamper
Turneringsdeltakelse 2019: Vestre Jakobselv, Varangerbotn og FEFO i Kirkenes (miniturneringen)
FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål):
Basisferdigheter, heve blikket og 1. forsvarer
POSITIV UTVIKLING 2019 (skriv om positive utviklingsresultater slik du ser det. Sportslige.)
Vi ser t ferdighetsnivået øker og at det hjelper å jobbe målrettet med spesielle temaer.
FORBEDRINGSMÅL (skriv om sportslige og sosiale utviklingsmål slik du ser det.
Bli enda flinkere å differensiere, samt å hindre klikker i gruppen med surmuling når man ikke får
være på lag med dem man ønsker.

Rapportert av: Hilde Harkjerr
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Lag/årgang: G15 2005-06 (også 04 i 2019)
Navn trenere: Frode Jensen, Esben Mudenia og Pål Johnsen
Navn foreldrekontakt: Marion Midthaug, Bente Moe og Bodil Dahl Monsen
Antall spillere januar 2019:
17 spillere
Antall spillere januar 2020:
20 spillere
Antall treninger pr uke jan-juni: 3-4
Antall treninger pr uke juni-september: 3-4
Antall lag i kamper: ett 11er lag
Antall spillere pr lag (7ver, 9er 11er):
Antall kamper 2019: 16 seriekamper. 10 kamper vår (øst-serie) 6 kamper høst (Finnmark serie).
Turneringsdeltakelse 2019: Fefo Cup Kirkenes oktober 19. To lag, ett i g13 og ett i g15 klassen, Kom
forresten til finalen i begge årsklassene, hvor det ble tap i begge. Liten turneringsdeltakelse i 2019
pågrunn av at vi hva tre kull samlet, og dermed vanskelig å melde på i en årsklasse
FOKUSOMRÅDER PÅ TRENING (læringsmål): Mye fokus på individuelle ferdigheter. Benytter da en
oppskrift som delvis er inspirert av Tiki-taka men også selvkomponert. S-K-R-I-F-T-A. Opprinnelig
SKRFT, men utvidet den med en I og en A
S- SAG metoden: Se-analyser-gjennomfør. K- Kroppsposisjon. R- Rett fot. I- Ifra og imot. F- Første
touch. T- ta av press. A- aksjon. Rent strukturelt så har vi fortsatt arbeidet med bearbeidelsesfasen.
POSITIV UTVIKLING 2019
Positivt med og få 3-4 04ere med oss i treningshverdagen, selv om kun to av disse ble i gruppa. En
har vi sågar fortsatt med oss, da vi har fått disp på han. Gutta er treningsvillige og oppmøte på
trening er veldig stabilt. De tar stadig nye steg, selv om det viser seg at kanskje så mye som 75-80%
er med for gøy, mens de resterende er hardt satsende. Tar stadig nye relasjonelle steg, og som lag er
vi blitt bedre i bearbeidelsesfasen.
FORBEDRINGSMÅL
Nå når vi nærmer oss slutten av denne epoken med guttene, så vil vi forsøke å sette sammen alle
faser av spillet, og sette vårt spill. Bruke alle verktøyene og bli en så komplett fotballspiller som
mulig. NC 2020 blir nok den store happeningen, og vi vil også forsøke å bli kretsmestere G15. Sosialt
så er det litt utfordrende med nye gutter i stallen, og gjerne da av annen nasjonalitet, men også
dette har vi troa på skal gå bra.

Rapportert av: Pål Johnsen, på vegne av trenerteamet g15
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål
«Fotball for alle» er ledetekst i vår profilering. Klubben har i alle år prioritert breddefortball tilrettelagt slik at
alle skal med. Det innebærer tilbud til alle i barne- og ungdomsfotballen uavhengig av ferdighetsnivå og
treningsiver. Resultatet for 2019 er at aktivitetsnivået er noe redusert, spesielt for jenter på ungdomsnivået.
Trenerutdanning i aldersbestemt har vært prioritert for å styrke «pappa/mamma trener» ansvaret i klubben.
Styret ser at det er fortsatt behov for en bedre struktur på ferdighetsmål og fotballforståelse i aldersbestemt
nivå.
Tilbudet til jenter i barne- og ungdomsfotballen har god rekruttering i de yngste årsklasser. For eldre ungdom
har vi valgt å samarbeide med IL Polarstjernen om et felles J17 lag og et seniortilbud for å sikre et lokalt tilbud i
damefotballen. Det har bidratt til at jenter i klubben sikres bedre utviklingsmuligheter til og med senior nivå.
Seniorsatsingen har endret seg ved at flere egnede ungdomsspillere har fått hospiteringsmuligheter i
seniorfotballen med positivt resultat for spillerutvikling og kvalitetsnivå på treninger.
Klubbens førstelag, deltok for første gang i klubbens historie, i nasjonalt seriespill, 3.divisjon – Norsk Tipping
ligaen. Sportslig sett ble resultatet under forventet. Hovedårsakene er kapasitetsutfordringer i spillergruppa og
trener(e). Etter en god start på serien, ble belastningen på enkeltspillere og trener for stor til å kunne holde og
løfte de sportslige prestasjoner.
Økonomisk og administrativt var sesongen en mer vellykket erfaring. Styret vil spesielt takk for den betydelige
dugnadsinnsatsen som aldersbestemte grupper leverte på hjemmekampene. Det er avtalt å gjøre en fordeling
av inntektene fra kampene og annen dugnadsinnsats til de enkelte grupper i løpet av 2020.
Klubben har vel 20 registrerte dommere takket være aktiv rekruttering og utdanning over flere år. Det
medfører at vi for eksempel tilbyr 3 dommere på kamper i ungdomstrinnet for å gi våre dommere så mye
praksis som mulig.
Klubben har et samfunnsansvar som idrettslag. Det forvalter vi med å ha et bredt sportslig tilbud til
barn/ungdom og voksne. Dette tilbudet hadde ikke vært mulig å levere uten partnerskapsavtalene vi har med
Vadsø Kommune.
I samarbeid med Vadsø kommune/Flyktningetjenesten ble det etablert eget seniorlag for unge enslige
flyktninger i 2017. Fra 2018 har vi håndtert dette på egenhånd. Finansiering fra eksterne fond samt
kronerulling lokalt har sikret at klubben har økonomisk evne i tilbudet. Erfaringene er positive både sportslig
og integreringsmessig i 2019.
Synlighet og profilering av klubben skjer først og fremst gjennom sportslig aktivitet. For å forsterke vår
medlemsservice og profilering, har klubben utviklet en egen mediaaktivitet gjennom våre digitale plattformer
(nettside, Facebook, Instagram, You Tube, lyd/bilde sendinger). Aktiviteten styres gjennom Norild Media og
har økende interesse fra våre medlemmer og støttespillere.
Økonomi
Fra 2018 har styret delt økonomistyringen i aktivitetsgruppene VOKSEN, UNGE, ADMINISTRASJON. Det er laget
en kontoplan for regnskapsføringen etter denne grupperingen. I samarbeid med regnskapsfører er det innført
elektronisk fakturahåndtering. Verktøyet gir også løpende informasjon på resultatutvikling i alle grupper. Noe
som styrker økonomioppfølgingen i klubben.
Samlet omsetning er over forventningene, resultatet likeså.
Styret vurderer klubbens økonomiske status som tilfredsstillende ved utgangen av 2019.
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Økonomi (resultatregnskap med balanse)
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Revisors beretning
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 2020
Sak 5. Behandle forslag og saker
Ingen saker mottatt.
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Sak 6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Innstilling:
A.

Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til kr 400.

B.

Treningsavgifter foreslås uendret.
5-10 år

kr. 500

11-12 år kr. 1000
13-14 år kr. 1500
15-17 år kr. 1700
Over 18 år kr. 2500
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Sak 7. Vedta idrettslagets budsjett
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Sak 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
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Sak 9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) 2 medlemmer av kontrollutvalg
Innstilling:
c) Ronald M Pedersen og Jan Aslaksen velges som revisorer for regnskapsåret 2020.
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
•
•

Finnmark fotballkrets krets-ting 2021
Representant i Vadsø Idrettsråd
Innstilling:
Styreleder deltar på årsmøte i Vadsø Idrettsråd
Sportslig leder deltar på Finnmark fotballkrets sitt krets ting

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Innstilling:
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