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Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede  

 

Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden   

  
Kommentarer til:  

Innkalling  
Saksliste  
Forretningsorden  

 

Sak 3 Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen   

  
Valg av dirigent, forslag   

Valg av referent, forslag   

Valg av personer til underskrift av protokoll, forslag  

  

 Sak 4 Årsberetning 2019 

  
 Styrets sammensetning   

   
Styreleder: Trond Dalhaug   
Nestleder: Frode Enoksen   
Styremedlem: Cathrine Andreassen           

Styremedlem: Hans Jørgen Kibsgaard    
Styremedlem: Svein Bjørgo Larsen    
1.         vararepresentant: Ellen Veinan           

2. vararepresentant: Nils-Petter Michaelsen          

   
Medlemmer av SPU   

Barnefotball: Marianne Hildal    
Håndball: Vacant   
Fotball gutter: Vidar Johansen   
Fotball jenter: Ørjan Andre Aas   

   
Øvrige verv   
            Materialforvalter: Tor Zakariassen    

Revisorer: Sunniva Greger og Lisbet Karlsen   
              Dommerkontakt: Martin Berg   

Representant til MH: Svein Solheim   

Vara representant MH: Trond Dalhaug                

Valgkomité:  Børge Einvik og Anita Linnerud-Vågeng  
   



Styret rapport:   
   
Det har vært avholdt 6 styremøter i løpet av 2019. Vi har hatt kontormedarbeider Lena 
Stemland som ansatt i 40 % stilling hele året (samme som i 2018). Daglig leder Ole Rasch 
gikk av med alderspensjon i desember. Vi tilsatte Joachim Kildal som ny daglig leder i 50 
% stilling. Ansettelsesprosessen gikk høsten 2019, og Kildal begynte i jobben i desember.    
   
Det har vært løpende kommunikasjon mellom daglig leder og styrets leder. I tillegg har det 
også vært god kommunikasjon med øvrige styremedlemmer samt medlemmer av SPU.    
Vi har hatt jevnlige møter i SPU og to trenermøter ila. året. Vi hadde ett fellesmøte mellom 
SPU og styret.  
   
Regnskapet føres fortsatt av SIFFO   
  
Vi har fortsatt arbeidet med å kvalifisere klubben til å bli kvalitetsklubb og har jobbet videre 
med å utarbeide rutiner og instrukser. I den forbindelse så erfarer vi at klubben har behov for å 
styrke kompetansen på sportslige området spesielt knyttet til funksjonen som trenerveileder 
samt øke kompetansen blant våre trenere. Vi hadde som mål å bli kvalifisert som 
kvalitetsklubb innen årsmøtet 2020. Vi er ikke helt i mål med dette arbeidet, som vil 
fortsette utover 2020.  
Jobben med å bli kvalitetsklubb har satt fokus på den formelle utdanningen til trenere og 
tillitsvalgte i klubben. Vi har hatt god deltagelse på kretsens trenerkurs og kurs for 
tillitsvalgte. Vi har også hatt en deltager på trenerveilederkurs.  
  
I desember ble vår dommer (og dommerkontakt) Martin Berg oppnevnt som dommer til 
OBOS-ligaen.   
   
Arbeidet for å få på plass parkeringsplassen på Limyra ble lagt til side ila. året. Dette skyldes 
at kostnadene stipulert til dette overstiger det klubben har økonomi til å dekke. Styret mener 
også at dette bør være en kommunal oppgave, da Limyra er eid av Bodø kommune. Vi er helt 
avhengig av at kommunen påtar seg ansvaret for å få etablert parkeringsplass 
på Limyra dersom denne skal bli realisert.    

  

Vi har hatt et godt samarbeid med Sport1/Sportshuset som kom inn som ny leverandør av 
utstyr til klubben i 2018. Det er etablert gode rutiner for innkjøp. Vi fikk iløpet av året på 
plass en offisiell samarbeidsavtale.    

    
Vi opplever generelt en god oppslutning blant klubbens medlemmer når det gjelder 
tillitsoppgaver og dugnader. Dette er medvirkende årsakene til at klubben har en 
ordnet økonomi. Foreldreutvalget og foreldrekontaktene har vært en viktig brikke i å drive 
dugnadsarbeidet. Det har vært arrangert toalettpapir- og loddsalg som er viktige inntektskilder 
for klubben og de enkelte lagene. Vi la om loddsalget fra NFF’s skrapelodd til egne lodd med 
fine premier (vår- og høstlotteri). Dette har vært en suksess, og det har gitt klubben bedre 
inntekter enn skrapeloddene ga. Responsen fra medlemmene på denne omleggingen har vært 
utelukkende positiv.     
   
Alle lagene med lagets kasserer er knyttet opp mot klubbens nettbank, og dette 
sikrer god kontroll med de enkelte lagene i klubben.    
   
Som tidligere år ble Sulland Nyttårscup 2019 gjennomført i Nordlandshallen. Dette er 
et samarbeid mellom IIL og HFK. Turneringen som omfattet lag fra 7 år til og med 16 år, ble 
også i 2019 en suksess.  



 
Elektro Hunstad internturnering ble i september, tradisjon tro, arrangert på Alstadbanen av 
jenter og gutter 9 år 
   
Elektro har fortsatt som hovedsponsor, og samarbeidet er inne i sitt tredje år. Samarbeidet har 
vært bra. Vi har også hatt andre sponsorer/samarbeidspartnere, som Funn, Polarkraft og 
Peppes Pizza inne i året som har gått.  
   
   

Sportslige aktiviteter   
   
Svømming    
Vår 2019 hadde vi 1 gruppe på 12 barn fra 1. og 2. klasse på svømming i bassenget ved 
Hunstad ungdomsskole.  
Grunnet stengt basseng på Tverlandet mistet vi vår time høsten 2019 da svømmeklubber 
hadde fortrinn.   
    
 Håndball    
Administrativt:   

• Tommy Strøm: Leder håndballgruppen   
• Gudrun Hagen: Nestleder og terminlisteansvarlig   
• Marianne Pettersen: Arrangementsansvarlig   
• Amund Aunsmo: Arrangementsansvarlig  

  
   

Sportslig:   
Klubben har i sesongen tre lag; J12 (jenter født 2006 og 2007), og to lag i G11 (gutter født 
2007 og 2008). Lagene har trenet to ganger per uke, og har primært delt sal i Mørkvedhallen.  
   
Jenter 2006/2007  
Hunstad J12  
J12 besto av 10 spillere, og har hatt god sportslig utvikling gjennom sesongen. Laget er 
påmeldt J13 for sesongen 2020-21, og vurderer samarbeid med IIL for å sikre at det er nok 
spillere for å kunne delta i seriespill. Serie- og cupspill ble avbrutt i mars grunnet covid-19.   
Lagets trener har vært Linnea Solbakken.   
   
Gutter 2007/2008  
Hunstad G11   
Laget trenes av Tommy Strøm og Svein Bjørgo Larsen.   
G11 meldte på to lag til seriespillet. Laget har hatt jevn økning i spillergruppe, og er 15 
spillere. Det er meldt på to lag i G12 for sesongen 2020-2021  



Fotball    

Generelt   
Klubben har generelt sett hatt ok treningsforhold for sine lag, men presset på timene er stort 
på banene i området. Tilgang for de eldre lagene i Nordlandshallen ble noe bedre enn det har 

vært tidligere. Som vertsklubb på Limyra har vi hatt god tilgang på treningstimer der, spesielt 
utenom seriesesongen. Vi har hatt begrenset tilgang til Alstadbanen, særlig ila. seriesesongen 
er det en utfordring med nok og gode timer på både Limyra og Alstad, da de er mye opptatt til 
seriespill.  

 
Vi meldte på i alt 40 lag i serien i 2019 (25 guttelag og 15 jentelag), noe som var ett mer 
enn i de to foregående årene og det største antallet lag klubben har hatt påmeldt. 32 av disse 
lagene var i barnefotballen (6-12 år) og 8 i ungdomsfotballen (13-16 år).  
Klubben tiltrådde sammen med de aller fleste av de andre klubben i byen, Bodømodellen for 
fotball. Denne ble «vedtatt» på høsten. Vi var ikke med på vårens «Velkommen til fotball» 
dette året, da vår 2014-årgang (ca. 15 spillere) allerede hadde startet opp og ville fortsette med 
sine egne treninger.  

   
Barnefotball:   
HFK har varierende tilvekst til klubben de senere år. Særlig på jentesiden har det vært 
utfordringer. Vi startet opp barnehagelag for 2014-årgangen allerede på høsten 2018, gruppa 
er på ca. 15 spillere. Enkelte av de yngre kullene er store. Det er imidlertid en god del 
variasjon fra år til år, noe som skyldes flere faktorer. Det er godt samarbeid mellom lagene på 
tvers av årskullene, med hospiteringsordninger i trening og kamp (fra ca. 9 år og oppover).   
I løpet av sesongen har alle lag i barnefotballen deltatt både i turneringer og 
seriespill. Trenerne i barnefotballen har generelt vært flinke til å melde seg på kurs, slik at de 
fleste lag nå har flere trenere med de anbefalte trenerkursene (Grasrottrenerkurs) som 
fotballkretsen setter opp jevnlig.  

     
Ungdomsfotball:   

   
Generelt:   
I ungdomsfotballen er det tradisjonelt sett et stort frafall (gjelder de fleste klubber), noe som 
medfører at man må samarbeide på tvers av årsklasser og også noen ganger mellom klubber. I 
Hunstad har vi flere slike samarbeidslag, der noen ble etablert etter avsluttet serie i 2019. Det 
er viktig at prosessene rundt dette er klubbstyrt, og høsten 2019 tok SPU initiativ til flere 
møter for å se på samarbeid internt i egen klubb og med andre klubber for ny sesong.   
  
G2003/2004/2005  
Da G2003 var for få til å stille eget lag ble de slått sammen med G2004 foran sesongen (etter 
å ha vurdert samarbeid med IIL, som heller slo seg sammen med TIL). Dette har fungert bra, 
og laget har hatt gode trenerressurser. Etter sesongen fikk de på G2003 som ville fortsette 
med fotball tilbud fra IIL, og så ble G2004 og G2005 slått sammen til en treningsgruppe.  
  



G2006  

Samarbeidet/sammenslåingen av Dette førte til utfordringer for G2006, som etter å 
ha samarbeidet med G2005 et par år nå stod med bare 11-12 spillere. Dette er nå løst ved at 
ca. 10 spillere fra IIL G06 har meldt overgang til Hunstad (vinteren 2020).  
Laget deltok med ett lag i serien i tillegg til at de stilte med flere spillere i serien over 
(G2005). I Piteå samarbeidet de med FKSK, ved at de fikk låne spillere til å kunne stille 
et 11’er lag i denne turneringen. Selv om de ikke gikk til sluttspillet gjorde de en fin 
turnering mot gode lag i gruppespillet.    
  
Gutter 2007  
  
Hunstad gutter 2007 er en relativt liten gruppe på 11 spillere og to trenere. Laget deltok i 2019 
i lokal serie, der gruppen viste god utvikling gjennom sesongen. Laget deltok i de fleste lokale 
turneringer i 2019. I tillegg deltok laget i Piteå Summer Games, som var en god sosial 
opplevelse for guttene og der de også gikk videre fra puljespillet og fikk prøve seg mot god 
motstand fra andre land. Laget har hatt et hospiteringssamarbeid både med eldre lag og yngre 
lag i klubben gjennom hele 2019. Laget består av spillere med alle ferdighetsnivå, og laget 
totalt sett vurderes å være i midtsjiktet i sin årsklasse i byen. Det er et generelt godt samhold i 
laget, med godt treningsoppmøte og der guttene omgås hverandre også utenom fotballen.  
  
  

Jenter 2004   
Laget bestod av 20 spillere (hvorav to keepere). Vi meldte på ett lag i vår aldersgruppe 15 og ett lag i 
16 for å få nok kamper i sesongen. I 16 års serien var vi forberedt på å få tøffe kamper og kanskje litt 
juling, men vi hadde mange jevne kamper og ble sjelden slått med mer enn 2-mål. Vi hadde også en 
kamp 2-2 mot Grand 16 som vant denne serien. Vi startet serien (15år) med noen tunge kamper, 
men etter ferien kom vi sterkt tilbake med seier over Vinkelen og uavgjort mot Grand. I tillegg hadde 
vi en sterk 1-1 kamp borte mot Saltdalskam som vant 15 års-serien.  
I løpet av sesongen har vi deltatt på en del «5-er turneringer» og noen «11-ere»  
Vi reiste også denne sesongen til Piteå turneringen siste helgen i juni. I forhold til året før som vi bare 
vant en kamp i innledning og ikke gikk videre, så vant vi 2kamper og 1 uavgjort i gruppespillet. Vi ble 
med det gruppevinner. Vi kom til 8dels finale, men tapte den dessverre, og spilte 2-2 mot et Finsk lag 
i plasseringskamp.  
Helgen 18-19 oktober arrangerte foreldrekontaktene en blå-tur for jentene. Med mange forskjellige 
aktiviteter, bla «amazing race» rundt omkring i Bodø, fotballkamp mot foreldre, taco-kveld og 
overnatting på Hunstad skole, leirdueskyting, badeland og en avslutning med foredrag for jentene 
med Jonas Ueland Kolstad fra Bodø Glimt.  
I oktober deltok vi med to jevne lag i 5er turneringen «STOPP VOLDEN CUP».  Begge lagene kom til 
hver sin semifinale, hvor de begge tapte knepent og fikk delt tredjeplass. Så helt på tampen av 
fjoråret ble vi sammen med 3 andre 15 årslag invitert til den store romjulsturneringen. Der gikk vi 
helt til finale og slo Grand 3-0.  
Jenter 2005  

Laget stilte med ett lag i serien. Noe frafall gjorde at situasjonen var vanskelig mot slutten av 
sesongen, og en måtte se på mulige samarbeidslag for videre satsing. Dette endte med at laget 
inngikk et samarbeide med IIL J2005 fra høsten. Gruppene var omtrent like store, og begge klubber 
stilte med trenerressurser inn i det videre samarbeidet  
  
Jenter 2006/2007  

Det var noen få jenter på J06, som i mange år har vært et felles lag med J07. Etter sesongen gikk 
noen av disse til IIL J06, mens de øvrige ble tatt opp i J2005. J2007 fortsetter som eget lag.  
  

  



Sportsutvalget (SPU)   
SPU har hatt 6 møter i 2019 og gjennom kontakt med lag og foreldrekontakter prøvd å legge 
til rette for en god sportslig utvikling. Vi har gjennom årets møter invitert trenere fra de ulike 
lag til å komme og holde en liten orientering fra eget lag.   
   
SPU har hatt fokus på arbeidet med å jobbe for at klubben skal bli kvalitetsklubb. Arbeidet 
med revidering av Sportsplanen ble fullført. Den ble vedtatt i styret og er lagt ut på klubbens 
hjemmeside.   

   
Vi har hatt 2 møter med alle trenerne i klubben. Her er det blant annet blitt tatt opp forhold 
knyttet til tildeling av treningstimer, regelverk, påmelding av lag til serien, turneringer og 
trenerkurs, bruk av FIKS, bekledning (Hunstadkolleksjonen) mm. Vi har hatt besøk av Frank 
Aas og Ørjan Valla fra Nordland fotballkrets til disse møtene.   
   
Klubben arrangerte TINE fotballskole siste uka av sommerferien. Vi engasjerte, som i 
2018, Joachim Kildal til å gjennomføre den praktiske delen av fotballskolen. Instruktører var 
spillere fra våre eldste lag og noen eksterne. Fotballskolen hadde totalt 125 deltagere.   
   
Forslag til vedtak:   
   
Styrets årsberetning tas til etterretning.   
  
  



 

Sak 5 Revisors beretning regnskap 2019 

 

Forslag til vedtak: 
 
Revisjonsberetningen fra klubbens revisorer tas til etterretning. 
 

 



 

Sak 6 Regnskap 2019 

 



Balanse 

 

 

 



Noter til regnskapet 

 



 

 

Forslag til vedtak:  
 
Regnskap og balanse for 2019 godkjennes. Årets resultat på 196 588,- overføres til fri 

egenkapital. 
 

  



Sak 7 Behandle forslag og saker  

Endring av bortedraktfarge til svart. Det vil gjøre det enklere å bruke treningsskjorter som bortedrakt på de 

yngste lagene og vi får en helhetlig profilering på hele klubben 

Forslag til vedtak: 

Hunstad FK sin bortedrakt er svart med lang eller kort arm, sort shorts og sorte strømper.  
 

 

Sak 8 Kontingent og treningsavgift 2020  

Kontingenten holdes uforandret for 2020. Denne utgjør kr 700 for enkeltmedlemsskap og  
Kr. 700 for familiemedlemsskap.  
 
Treningsavgiftene holdes uforandret i 2020. Disse er som følger:  
 
Treningsavgiften for barneaktivitet kr. 500 pr. halvår.  
Treningsavgiften for lillejenter/lillegutter til kr 900 pr. halvår. 
Treningsavgiftene for småjenter/smågutter kr. 1200 pr halvår.  
Treningsavgiften for jenter/gutter kr 1600 pr halvår.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontingent 2020 settes til kr 700,- 
Treningsavgiften videreføres i 2020 men årsmøtet gir styret fullmakt til å redusere 
treningsavgiften for småjenter/-gutter og/eller årsklassene over.  

 

 

 



Sak 9 Budsjett 2020 

 

   

 



 

Forslag til vedtak: 
 
Styrets forslag til budsjett for 2020 godkjennes 
 

 



Sak 10 HFK Organisasjonsplan 
 
Klubben er organisert med et styre som består 5 medlemmer som i hovedsak tar seg av de 
administrative oppgavene i klubben, mens alle sportslige aktiviteter i klubben ivaretas av 
Sportsutvalget (SPU).  Dette utvalget har 4 medlemmer, hvorav et medlem representerer 
fotball gutter, et medlem fotball jenter, og et medlem håndball og et medlem barnefotball. 
Videre så stiller også daglig leder og styrets leder på møter i SPU.  
 
Det er ansatt daglig leder og kontormedarbeider som i varetar den daglige driften av klubben. 
En vesentlig del av dette er oppfølging av medlemssystemet med fakturering samt 
besvaring/oppfølging av all innkommen post. Videre er arbeid knyttet til regnskap og 
budsjettering samt oppfølging/vedlikehold av kontoer i nettbanken. I tillegg består arbeidet i å 
innkalle til møter i styret, SPU, foreldrekontaktene og trenermøter samt representere klubben 
utad.  
 
Det er etablert et foreldreutvalg som består av alle foreldrekontaktene i klubben. Disse møtes 
to ganger i året.  
 
Klubben har som eier en representant i styret i Mørkvedhallen SA. Denne representanten 
velges på årsmøte og har møterett når saker som gjelder Mørkvedhallen tas opp på styremøter.  
 
Det velges materialforvalter som koordinerer innkjøp med daglig leder. Han stiller på møter i 
SPU og etter behov på styremøtene. I tillegg så velges også dommerkontakt som innkalles til 
møter i SPU etter behov.   
 
Klubben er organisert i Norges Fotballforbund og er medlem av Nordland Fotballkrets hvor 
klubbens lag deltar i serien og turneringer.  
 
Klubben er organisert i Norges Håndballforbund og der gjennom medlem av Region Nord 
hvor klubbens lag deltar i seriespill og i turneringer.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Informasjon tatt til orientering. 
 

Sak 11 HFK Sportsplan  

Sportsplan har siste året vært revidert og har vært oppe i SPU og styret.  

For å bli godkjent av NFF som kvalitetsklubb må sportsplan vedtas av årsmøtet.  

https://hunstadfk.no/om-klubben/sportsplan/ 

 

Forslag til vedtak: 
Sportsplan vedtas med endring etter vedtak i sak 7 



Sak 12 Valg 

Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater til valg (velges for 1 eller 2 år avhengig av 

partallsår/ oddetallsår, som angitt): 

 STYRET  

Styreleder                                          Trond Dalhaug                       På valg 

 NY Hans Jørgen Kibsgaard - 2år 2020/2022 

Nestleder                                            Frode Enoksen                       På valg           

NY Trond Dalhaug - 1 år 2020/20201  

Styremedlem                                     Svein Bjørgo Larsen              På valg  

GJENVALG Svein Bjørgo Larsen - 1 år 2020/2021 

Styremedlem                                      Cathrine E. Andreassen         På valg 

NY Kristin Brodtkorb Thorsteinsen  - 2 år 2020/2022  
   

Styremedlem                                      Hans Jørgen Kibsgaard          Ikke på valg 

NY Ørjan Andre Aas - 2 år 2020/2022 

1.vararepresentant      2020/2021      Ellen Veinan                         Ikke på valg  

2.vararepresentant      2020/2021      Nils-Petter Michaelsen         Ikke på valg      

                     

ØVRIGE VALG 

Leder SPU                                Trond Dalhaug             Ikke på valg 

Medlem SPU (barnefotball)      Marianne Hildal          Ikke på valg                        

Medlem SPU (håndball)           Vacant 

Medlem SPU  (fotball jenter)   Ørjan Andre Aas         Ikke på valg  

Medlem SPU (fotball gutter)    Vidar Johansen               Gjenvalg  

Materialforvalter                      Tor Zakariassen 

Kontrollutvalg                        Ole Rasch og Lisbet Karlsen 

Dommerkontakt                                Martin Berg 

Representant til MH                          Svein Solheim 

Vara representant MH                      Hans Jørgen Kibsgaard 

Tre medlemmer i valgkomiteen samt ett varamedlem basert på forslag fra styret: 

(Velges for 1 år): Ingen kandidater er foreslått 

Forslag til vedtak: 
 
Valgkomiteens forslag til verv i HFK vedtas. 
 

 


