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Det vises til innkallingen til årsmøte på våre nettsider 25.mai 2022. 

Sted:    Vadsø, Norildhuset 

Dato og tidspunkt: 29. mai, kl 19.00 

Sakliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsberetning 2020-21 og årsregnskap i revidert stand. 

5. Behandle forslag og saker.  

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter. 

7. Vedta idrettslagets budsjett for 2022 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlemmer og varamedlemmer 

c) Kontrollkomite 

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. Forslag til forretningsorden 
B. Årsberetning og regnskap for 2020-21 med kontrollutvalgets beretning  
C. Forslag til medlemskontingent og treningsavgift 2022 
D. Forslag til budsjett 2022 
E. Organisasjonsplan 2022 + nøkkeltall fra regnskap 2020-21 
F. 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. 

Sak 3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Sak 4. Behandle årsberetning 2020-21 og årsregnskap i revidert stand. 

 

 
Årsberetning 

IL Norild 
2020 og 2021 
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Styrets sammensetning 
 
Leder:    Stein Mathisen 
Nestleder:   Pål Johnsen 
Styremedlem:  Henrik Seppola Larsen, Veronica Wiik, Ingebjørg Ittelin, Lars H Engerengen, Kristoffer 

L Amundsen,  
Varamedlem:  Frode Jensen og Ole K Søyseth 
Valgkomité:   Kjetil Tidemandsen, Hilde Harkjerr 
Kontrollutvalg:   Ronald M Pedersen og Jan A. Aslaksen 
 
 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
 

Det er avholdt 5 styremøter hvor 22 saker er behandlet i perioden januar 2020-desember 2021.  
 
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.  
 
Nesten samtlige trenere i klubben har i perioden skaffet seg politiattest. Noe som er pålagt for å kunne utøve 
trenerarbeid i norske idrettsklubber.  
 
Økt dialog og samarbeid med foresatte har bidratt til bedre gjennomføring av sportslig tilbud. Eksempler er 
gjennomført grasrottrener-kurs for foreldre-trenere og lagledere.   
 
Aktivitet 
 
Årene 2020 og 2021 ble sterkt preget av pandemien der vi hadde lengere perioder med nærmest ingen 
aktivitet både i klubbdrift og sportslig tilbud. Treningstilbudet har vært sporadisk opprettholdt i tråd med 
pandemi restriksjoner.  
 
Klubben hadde i 2021 230 registrerte medlemmer.  I 2019 var det registert 265 medlemmer og i 2020 var det 
registert 199 medlemmer.   
 
Sportslig utvalg er klubbens arbeidsutvalg for sportslig utvikling. De har arbeidet spesielt med fordeling av 
treningstider i Varangerhallen, fordeling av årskull mellom lag i seriespill, påmelding av lag til seriespill, 
rekruttering og utdanning av trenere og dommere.   
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Årsrapport, Sportslig Utvalg 2020 og 2021  
 
2020 
 
Navn medlemmer: Pål Johnsen, Kjetil Tidemandsen (leder) - og Darko Vucenovic (fra 2021) 
 
Sportslig utvalg er bindeleddet mellom styret og trenerne i IL Norild. Overordnet er hovedansvaret til SU 
oppfølging av sportsplan, sikre at gruppene har trenerressurser og at trenere har tilbud om nødvendig 
kompetansepåfyll. I tillegg er utvalget rådgivende organ for lagene i sportslige spørsmål, følger opp plan for 
hospitering, talentutvikling og trenerutdanning. Driftsmessig bistår en i oppgaver som fordeling av 
treningstider og baner, påmelding av lag, evaluering – og håndtering av alle innkommende spørsmål som angår 
spillere i yngre avdelinger.  
 
Da behovene innen barne-, ungdoms- og seniorfotball er veldig ulike vil det være hensiktsmessig med flere 
ressurser med ulike ansvarsområder i SU. Gitt utfordringer med rekruttering på jentesiden kan det også være 
behov for en med særskilt ansvar for tiltak i denne delen av klubben. I skjæringspunktet styre vs sport vil det 
være behov for å legge strategier på områder som rekruttering, samarbeide med klubber, samarbeide med 
VVS etc. 
 
Aktiviteten i 2020 ble påvirket av at leder trakk seg fra utvalget i februar i tillegg til at korona slo inn over 
samfunnet og breddefotballen i mars. 
Det ble aldri noe seriespill for seniorfotballen i 2020. Dette kombinert med begrensende restriksjoner for 
trening førte til at trener for A-laget trakk seg tidlig på høsten. Det igjen medførte at all aktivitet i A-laget 
opphørte fra høsten 2020.  
Barne- og ungdomsfotballen kom heldigvis i gang og fikk også fullført sine konkurranser med mange gode 
opplevelser og prestasjoner. Kretsmesterskap i G13 og sølv i Finnmarksserien for G17 er sterke prestasjoner 
som forteller litt om status talenter og lover godt for framtiden. Sportslig Utvalg har i løpet av året bistått 
lagene i disse årsklassene med å nominere spillere for uttak til kretssamlinger.  
I barnefotballen er det høsten 2020 etablert en stor treningsgruppe for barn født 2014. Initiativtakere og 
trenere er en gruppe motiverte og positive foreldre som gjør en flott innsats for barna. Utover dette har 
trenere i samtlige grupper i klubben gjort en formidabel jobb med å motivere og beholde spillere gjennom 
«koronaåret» 2020. 
 
I september 2020 ble det holdt trenermøte hvor undertegnede ble valgt til ny leder av SU. Områder som har 
vært prioritert er å bli kjent med alle gruppene, løpende håndtering av innkommende spørsmål, rutiner og 
planer fremover og organisering av senior- og ungdomsfotballen i klubben.  
Utvalget har gjennom høsten hatt en rekke møter internt og med spillere fra A-laget. De store spørsmålene har 
vært hvilke spillere som er tilgjengelige og organisering. Når det gjelder organisering har utvalget vært opptatt 
av å ivareta eksisterende spillere med tanke på et motiverende og konkurransedyktig miljø. I tillegg 
tilrettelegge for at spillere i ungdomsfotballen får et godt trenings- og utviklingsmiljø og at det bygges en bro 
hvor det er enklere å bli A-lagsspiller i Norild. Utfallet har blitt at seniorlaget ledes av Pål Johnsen og Frode 
Jenssen. Spillerstallen består av de mest interesserte talentene fra G15 og G17 som danner treningsgruppe 
med A-laget. Man har også lykkes med å inkludere øvrige unge og talentfulle spillere som tidligere har havnet 
litt utenfor satsningen til A-laget. Status per juni 2021 er en spillerstall med over 30 spillere brutto. 
 
2021 
 
Første halvdel av sesongen ble fortsatt en del preget av restriksjoner i forbindelse med korona.  
Det var lengre perioder med forbud mot å trene samt at det ikke ble avviklet noen seriekamper før sommeren.  
 
Trenerutvikling 
Det ble i samarbeid med Finnmark Fotballkrets arrangert trenerkurs del 1 og 2, 7.-9. mai. Her deltok 8 trenere 
fra barne- og ungdomsavdelingen. Videre ble det 25. mai arrangert webinar med trenerutvikler i Tromsø IL, 
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Svein Morten Johansen. Alle naboklubber ble invitert til begge tiltakene – med noe deltakelse fra Tana 
Ballklubb på webinaret med Tromsø IL. Vi hadde også planlagt trenerforum med spillerutvikler i Finnmark 
FotballKrets, Odd Inge Johansen, men dette ble avlyst grunnet vanskeligheter med å fastsette dato som passet 
alle gruppene i klubben.  
 
Spillerutvikling 
Da klubben ikke har egen spillerutvikler må all spillerutvikling foregå i de ulike lagene. I tillegg blir enkelte 
spillere nominert og deltar på sonesamlinger i regi av Finnmark Fotballkrets. Slik nominering  bør foregå i et 
samarbeid mellom lagstrenere og en spillerutvikler men i Norild skjer dette ved at trenerne nominerer mens 
sportslig utvalg kun gjør den digitale prosessen for innmelding inn mot fotballkretsen.  
 
Samarbeid 
Det ble i 2021 etablert et tettere samarbeid med Polarstjernen rundt samarbeidslag J-13 i tillegg til at samtlige 
hjemmekamper i ungdoms- og seniorfotballen ble avviklet på Polarsletta i Vestre Jakobselv. Andre grupper 
som seniorlaget og lag i ungdomsklassen har også godt samarbeid med Polarstjernen når det gjelder avvikling 
av treninger. Det vil fremover være viktig å videreutvikle samarbeidet med ILP for å opprettholde lag i enkelte 
årsklasser. Også siden det blir færre og færre tilbud om fotball for barn i VJ og det er en reell fare for at den 
delen av kommunen opphører som rekrutteringsarena for fotball i Vadsø.  
 
Vadsø Videregående Skole opprettet i 2021 idrettslinje med blant annet fotball som fag. Klubben hadde 3 
møter med skolen før og etter oppstart. Den regelmessige dialogen med faglærer skal ivaretas av klubbens A-
lagstrener. Her er det viktig med god dialog om spillere som går på linja, både når det gjelder ungdom utenfra, 
spillerutvikling, ukeplaner og belastning. Det vil også være mulig å samarbeide om ulike ressurser samt tiltak 
med for eksempel NTG i Tromsø.  
 
Klubben etablerte i fjor et uformelt samarbeid med fysioterapeut Monika Wickstrøm. Avtalen går ut på at 
Norilds spillere har tilgang på hurtig time for konsultasjon på fysioterapi. Det vil også være mulig å leie inn 
Wickstrøm med tanke på instruksjon når det gjelder for eksempel skadeforebygging.  
 
Spill og konkuranse 
 
Høsten 2021 startet det opp nye grupper med fotball for 1. klassinger samt en gruppe med fotball lek for barn i 
barnehagealder. 
Etter sommeren ble det endelig seriespill igjen for hele klubben.  
I barnefotballen deltok G-11 i seriespill mot andre lag fra Varanger. På jentesiden spilte J-13 mot lag fra både 
Øst- og Vest-Finnmark i sin første sesong som samarbeidslag. Jentene imponerte stort og var til slutt ett fattig 
poeng fra å spille kretsfinale i Finnmark.  
 
I ungdomsfotballen deltok G-13 laget med en bred tropp hvor man har klart å beholde de fleste spillerne 
gjennom pandemien. G-15 laget kvalifiserte seg til kretsfinale hvor en jevn finale tilslutt ble avgjort på 
straffespark konkurranse i Alta IFs favør.  
G-17 laget imponerte stort gjennom hele sesongen, vant samtlige kamper og ble med det suveren 
Finnmarksmester.  
 
I seniorgruppa ble førstelaget ble nummer fem i 4. divisjon mens rekruttlaget ble avdelingsvinner Øst i 5. 
divisjon.  
 
Alt i alt en ganske sterk sesong som viser at klubben er konkurransedyktig i aldersbestemte klasser. Noe som 
viser at klubben har potensiale og kan være optimistisk med tanke på fremtiden. Seniorlaget har også i år 
mistet veldig mange spillere underveis i sesongen. Det vil derfor være behov for å fortsette et 
generasjonsskifte i klubben hvor flere av klubbens ungdomsspillere blir en del av seniorgruppa.  
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Økonomi 

 
2020: 
 
Samlet omsetning ble ca 1,8 MNOK lavere enn i 2019 (året med 3 div spill), resultatet ble høyere, (kr 482’ mot 
kr 409’) og skyldes i hovedsak inntekter som ikke be omsatt i sportslig aktivitet pga pandemien.  
 
2021: 
 
Styret besluttet å ikke belaste medlemmer med treningsavgifter eller egenandeler på reiser pga pandemi og 
redusert tilbud i 2020 og 21. I tillegg er det gjort et løft i sportsutstyr, klubbhus og bekledning. Dette har 
medført et betydelig underskudd i driften. Samlet omsetning ble noe lavere enn i 2020, kr 490’, og resultatet 
er et underskudd på kr -639 tusen kroner.  
 
Resultatet for 2021 har redusert klubbens kontantbeholdning betydelig og vil fordre prioritert arbeid på å 
bygge den opp de neste 2-3 driftsårene.  
 
Styret vurderer klubbens økonomiske status som tilfredsstillende ved utgangen av 2021.  

 
 

Medlemstall 
 
Medlemssammensetning pr 31.12.2020 (NIF registert) 
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Økonomi (resultatregnskap med balanse) 
 
  

Forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsberetning med regnskap for årene 2020 og 2021.  
 
 

Se vedlagte årsregnskap 2021 og 2020.  
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Kontrollutvalgets beretning 
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Sak 5. Behandle forslag og saker 

5.1  Endre hovedfarger på klubbdrakt 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Klubbens hovedfarger endres fra rød trøye-hvit shorts-røde strømper til rød trøye – sort 

shorts – røde strømper.  

Begrunnelse: 

Styret har vurdert jenter/damers behov for mørke shortser i perioder opp mot NFF s 

reglement for korrekte klubbfarger under kamp. Dette bør løses permanent ved å endre 

fargen på shorts fra hvit til sort fra og med 2023. Øvrige farger opprettholdes.  

5.2 Bygg på stadion 

Forslag til årsmøtevedtak: 

I samarbeid med kommune og andre frivillige organisasjoner vil klubben prosjektere og søke 

finansiering av nytt bygg tilknyttet klubbens tribune på Vadsø Stadion. Bygget vil være 

tilgjengelig for alle som har organiserte aktiviteter på Vadsø idrettspark og Vadsø Stadion.  

Begrunnelse: 

Klubben har for 3 år siden fått tilsagn om tilskudd til bygging av et stadion-bygg som skal 

erstatte «bua» på p-plassen sør for Vadsø Stadion. Nylig er det igangsatt et 

utredningsarbeid kalt Vadsø Aktivitetspark i samarbeid med frivillige organisasjoner og 

kommunen. Styret har besluttet å legge inn behovet for et stadion-bygg inn i dette arbeidet 

da bygget kan være disponibelt for flere aktiviteter på området.  

5.3 Streaming barneidrett 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Klubben innfører fra 1 juli 2022 forbud mot streaming/direktesending av aktiviteter som 

klubbens medlemmer u/13 år deltar i. Forbudet gjelder all form for filming som sendes 

direkte på åpne media- og digitale plattformer.  

Begrunnelse: 

De siste årene har stadig mer barne- og ungdomsidrett blitt direktesendt på TV og via 

internett. Både aviser, TV-kanaler, privatpersoner og organisasjoner har ulike typer 

sendinger fra idrettsarrangementer. Dette gjelder også for IL Norild. Begrunnelse 
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Norges Idrettsforbund (NIF) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere streaming av 

barneidrett. Det er ventet at arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til behandling før 

sommeren, og at innstillingen gir en anbefaling om at det ikke skal streames fra 

idrettsaktiviteter for barn under 13 år. 

Både Norges Idrettsforbund, Datatilsynet og Barne- og Familiedepartementet har uttrykt 

bekymring for utviklingen. Det oppleves at barn og unges personvern og digitale sikkerhet er 

på grensen i forhold til lovverket. De tre nevnte partene har diskutert problemstillingen 

gjennom våren 2022, og det er tre hovedfokus de er bekymret for ved strømming av barne- 

og ungdomsidrett: 

• Flere hundre barn i Norge lever med hemmelig adresse eller skjult identitet. Disse barna må velge å 

melde seg av idrettsarrangementer som sendes på nettet. Det oppleves at det ikke er gode nok tiltak som 

gjøres for å hindre at barn og unge som er avhengig av skjerming får dette. Dette gjør at barn og unge opplever 

å bli utestengt. 

• Mens de fleste barn synes det er kjekt å spille foran TV-kameraer, så kan det være stressende eller 

ubehagelig for andre barn. Det kan ha negativ innvirkning på barns deltakelse i norsk idrett hvis folk slutter 

fordi de blir eksponert når de driver med idretten sin. 

• Når barn og unge filmes, innebærer det en behandling av deres personopplysninger. De frivillige i de 

enkelte idrettslagene og barnas foresatte har ofte begrenset kunnskap om hvilke regler som gjelder. 

Datatilsynet er bekymret for at mye av den strømmingen som skjer der ute ikke skjer tråd med kravene i 

personvernregelverket  

 

5.4 Klubbstyrte dugnadsinntekter 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Klubben viderefører ordningen med at all dugnad, lotterisalg, flaskeinnsamling mm 

koordineres og prioriteres av klubbens styre og/eller utvalg. Og at klubben trekker 20% av 

dugnadsinntekter til finansiering av fellesutgifter i klubbdriften.   

Begrunnelse: 

Klubbøkonomien styres etter et budsjett fordelt på fellesutgifter, utgifter til barne- og 

ungdomsfotball og utgifter til seniorfotball. Fellesutgifter i klubbdriften har økt de siste 

årene. Det gjelder f.eks utgifter til forsikring, utstyr, reiser, dommerutgifter mm. 

Medlemskontingent og treningsavgifter dekker ikke utgiftsøkningen alene. Av hensyn til 

rekruttering og størst mulig oppslutning om klubbens aktiviteter, er det ikke ønskelig å øke 

medlemskontingent eller treningsavgifter.    

5.5 Samarbeidslag med andre klubber 
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Forslag til årsmøtevedtak: 

Klubben støtter etablering av samarbeidslag med andre klubber for å styrke tilbudet til våre 

medlemmer.   

Bakgrunn: 

Sportslig utvalg har utarbeidet avtaler om samarbeidslag med IL Polarstjernen i 

ungdomsfotball. Hensikten er å styrke sportslig tilbud og sikre at klubbene kan stille lag i 

serie- og turneringsspill. Samarbeidet er regulert med en avtale, se under 
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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 

 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Klubben viderefører satser for medlemskontingent og 

treningsavgifter. 
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Sak 7.  Vedta idrettslagets budsjett 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for klubbdriften  året 2022.  

Se vedlegg 

Sak 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til ny organisering av klubbdriften.  

Se vedlegg 

Bakgrunn: 

Det er et behov for å fordele det sportslige og administrative klubbarbeidet på flere 

interesserte medlemmer. Til nå har det vært ivaretatt av styret og sportslig utvalg og det 

sliter på våre «ildsjeler». Klubben skal i år igangsette arbeid med kvalitetsutvikling i 

klubbdriften med NFF og det vil være behov for å tilrettelegge for arbeidet med en annen 

organisering. Forslaget til ny organisering skal også sikre at IL Norild styrker drift og 

tjenestetilbudet til sine medlemmer.   
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Sak 9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlemmer og varamedlemmer 

c) 2 revisorer 

Innstilling: 

c) Ronald M Pedersen og Jan Aslaksen velges som revisorer for regnskapsåret 2022. 

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

• Finnmark fotballkrets kretsting 2023 

• 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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Vedlegg: 

A. Forslag til forretningsorden 

B. Oversikt over organiseringen av klubbdriften med forslag til endringer.  

C. Årsregnskap med balanse 2020 og 2021 

D. Budsjett 2022 
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Vedlegg A  - 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. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Valgte referent skriver 
protokoll. 

2. 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 

 Innstilling:  

 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. 

 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. 
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Sak 4. Behandle årsberetning 2020 og 2021 og regnskap i revidert stand 

 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 

 Sak A.  

Innstilling:  

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot. 

 

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: Se vedlegg aa 

 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: Se vedlegg bb 
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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 nestleder: 

…………. (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 nestleder. 

 

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 revisorer: 

 Innstilling 

 Vedtak: 

 …………. (navn) og …………. (navn) ble valgt til revisorer. 

  

 e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 
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- Klubbens representant til Vadsø Idrettsråd 
- Klubbens representant(er) til Finnmark fotballkrets tingmøte 2020. 

 

 Vedtak: 

…………. (navn) ble valgt til å representere klubben på …………… (tinget eller møtet) 

  

 f) Styrets innstilling på valgkomité: 

 Forslag: 

 Pål Johnsen – leder 

  

Vedtak: 

 …………. (navn) og …………. (navn) ble valgt til revisorer. 
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B. Oversikt over organiseringen av klubbdriften med forslag til endringer 
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C. Årsregnskap med balanse 2020 og 2021 

2020 
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2021 
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D. Budsjett 2022
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2022 Fordeling

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER TOTAL FELLES VOKSEN UNGE

Driftsinntekter Kommentar

Medlemskontingenter 200 medlemmer x 400 80 000                       80 000                    -                             -                          

Treningsavgifter 40 voksne a kr 2500 + 100 unge a kr 1000 200 000                     100 000                     100 000                 

Inntekter turneringer/arrangement Turneringer Sparebank1, futsal, Romjul 60 000                       20 000                       40 000                    

Inntekter kafesalg alle arrangement Turneringer, seriekamper, andre arrangement 50 000                       20 000                       30 000                    

Hjemmekamper - billettsalg/sesongkort 4div - billettpris kr 100 - sesongkort kr 750 35 000                       35 000                       

Hjemmekamper - Streaming 4. div Ifinnmark 20 000                       20000

Egenandeler - reiser til turneringer 4 turneringer a 20 deltakere - kr 500 40 000                       40 000                    

Sponsorinntekter Hovedsponsor, Kampsponsor, Banereklame, Turneringssponsor 200 000                     200 000                  

Tilskudd til seriespill , aldersbestemt Reisefordeling, dommerutgift fordeling 20 000                       10 000                       10 000                    

Offentlig reisestøtte turneringer Div fond og kommune 20 000                       20 000                    

Tilskudd Fond Utstyrsstøtte, anleggstøtte 60 000                       10 000                    50 000                       

Tilskudd NFF/NIF LAM midler (Idrettsrådet) 80 000                       80 000                    

SUM INNTEKTER SPORTSLIGE AKTIVITETER 865 000             390 000           235 000             240 000           

Leieinntekter varige driftsmidler avg fritt Norildhuset 100 timer 20 000                       20 000                    

Norsk tipping - Grasrotandelen 200 000                     200 000                  

Inntekter - Norildvenn støttemedlemsskap 5 000                         5 000                      

Dugnadsinntekter Flytting, flaskeinnsamling, Varangerfestival, Banestell 160 000                     32 000                    48 000                       80 000                    

Andre inntekter Integreringsstøtte 50 000                       50 000                    

SUM ANDRE INNTEKTER 435 000             307 000           48 000               80 000             

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 300 000   697 000    283 000      320 000    

Driftskostnader -                             

Kostnader kafedrift Turneringer, seriekamper, andre arrangement 5 000                         5 000                      

Kostnader ifm. dugnad Hjelpemidler til dugnad, gavekort, gavepremier 5 000                         5 000                      

Sum varekostnader 10 000                       5 000                      -                             5 000                      

Kompensasjon utgifter i frivillig arbeid 3 trenere (40'+2x20') 80 000                       80 000                       

Trenerutdanning  kursavgift, reiser, opphold 60 000                       30 000                       30 000                    

Annen personalkostnad div reisestøtte 20 000                       20 000                    

Sum personalkostnader 160 000                     20 000                    110 000                     30 000                    

Deltakeravgift seriespill reisefordeling, dommerutgift fordeling, serieavgift 30 000                       10 000                       20 000                    

Sum avgifter til NFF 30 000                       -                          10 000                       20 000                    

Transport sone- og kretslagssamlinger leie av transport 10 000                       10 000                    

Transport seriespill og turneringer leie av transport serie/cup spill, hjemhenting av spillere 450 000                     350 000                     100 000                 

Sum leie av transport 450 000                     -                          350 000                     100 000                 

Reiseutlegg ikke oppg.pl. bilgodtgjørelse/reiser talentutvikling, aldersbestemt 20 000                       20 000                    

Reiseutlegg ikke oppg.pl. bilgodtgjørelse/reiser seriespill, turneringer 10 000                       -                          5 000                         5 000                      

Hotel/overnatting Seriespill og turnering 150 000                     100 000                     50 000                    

Sum overnatting, bilgodtgjørelse 180 000                     -                          105 000                     75 000                    

Annonser 5 000                         5 000                         

Sponsorprofilering, klubbprofilering 10 000                       10 000                    

Sum salgs- og reklamekostnader 15 000                       10 000                    5 000                         -                          

Kontingent FFK/NFF/ 10 000                       10 000                    

Gaver/premier, fradragsberettiget 5 000                         5 000                      

Dommerkontingent og utgifter seriespill,og aldersbestemt 45 000                       10 000                    25 000                       10 000                    

Gaver og kontingenter 25 000                       25 000                    

Forsikringspremie spillerforsikring, trenerforsikring, anleggsforsikring 65 000                       65 000                    

Sum forsikringer 70 000                       70 000                    

Materiell og utstyr 110 000                     60 000                       50 000                    

Materiell og utstyr trenere 10 000                       10 000                    

Annen kostnad uforutsett 45 000                       30 000                       15 000                    

Sum materiell og klær 165 000                     10 000                    90 000                       65 000                    

Fysioterapi/legebehandling 15 000                       10 000                       5 000                      

655 000                     140 000                  320 000                     195 000                 

Renovasjon, vann, avløp o.l. 35 000                       35 000                    

Strøm, fiber,internett 10 000                       10 000                    

Annen kostnad lokaler 10 000                       10 000                    

Sum kostnader lokaler 55 000                       55 000                    -                             -                          

Inventar/utstyr administrasjon 20 000                       20 000                    

Sum kostnadsførte anskaffelser 20 000                       20 000                    -                             -                          

Rep. og vedlikehold anlegg tribune,norildhuset 30 000                       30 000                    

Sum reparasjoner og vedlikehold 30 000                       30 000                    -                             -                          

Regnskapshonorar regnskap, rapportering, utbetaling 100 000                     100 000                  

Sum eksterne honorarer 100 000                     100 000                  -                             -                          

Møter, kurs, oppdatering o.l kvalitetsklubb, trenerkurs, lederkurs, kretsmøter 30 000                       30 000                    

Datakommunikasjon wifi Norildhuset, nettsider, fb sider, felles digital arkiv 15 000                       15 000                    

Div adm kostnader postboks, mm 10 000                       10 000                    

Sum kontorkostnader 55 000                       55 000                    -                             -                          

Møtevirksomhet internt styremøter, lagsmøter, foreldremøter, årsmøte 10 000                       10 000                    

Bank og kortgebyrer konti i spb1 5 000                         5 000                      

Gebyr leverandør Vipps 5 000                         5 000                      

Andre Driftskostnader komm avgifter, bankgebyrer, spilleroverganger mm 10 000                       10 000                    

Sum andre kostnader 30 000                       30 000                    -                             -                          

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 290 000                     290 000                  -                             -                          

SUM DRIFTSKOSTNADER 945 000      430 000    320 000      195 000    

DRIFTSRESULTAT
355 000      267 000    -37 000       125 000    

SUM DRIFTSKOSTNADER SPORTSLIG AKTIVITET


