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HUNSTAD FOTBALLKLUBB FOR 2020
Teams kl. 19.00
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Velkommen
Med vennlig hilsen
Hans Jørgen Kibsgaard
For styret

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 2020
Styrets rapport 2020
2020 har vært et spesielt år for Hunstad fotballklubb, slik det vært for hele samfunnet.
Ordinært årsmøte lot seg ikke avholde innen fastsatt tid, men det ble etter hvert akseptert at
årsmøter ble utsatt, og til slutt gjennomført digitalt. Årsmøtet for HFK ble gjennomført 28.
mai på den digitale plattformen Teams.
Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året. Som tidligere har vi hatt kontormedarbeider
Lena Stemland som ansatt i 40 % stilling gjennom hele året. Daglig leder har vært Joachim
Kildal.

Styret har i 2020 bestått av:
Leder:
Hans Jørgen Kibsgaard
Nestleder:
Trond Dalhaug
Styremedlem:
Kristin Brodtkorb Thorsteinsen
Styremedlem:
Svein Bjørgo Larsen
Styremedlem
Ørjan Andre Aas
1. vara:
Ellen Veinan
2. vara:
Nils-Petter Michaelsen
Da samfunnet stengte ned 12. mars 2020, ble klubben betydelig påvirket. All treningsaktivitet
ble stanset, og flere turneringer vi skulle ha deltatt i ble avlyst. Heldigvis hadde klubben
nettopp gjennomført vårens dopapirdugnad, og slik sikret viktige inntekter. Slik situasjonen
var og senere utviklet seg, vurdere styret det som viktig å holde administrasjonen i gang for å
holde seg orientert om regler og tiltak, og følge opp medlemmene. Styret anså det derfor ikke
nødvendig å gjennomføre permitteringer.

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
Sportsutvalget (SPU). SPU har hatt jevnlige møter og to trenermøter i løpet av året.
Regnskapet føres fortsatt av SIFFO. Nytt av året er at klubben har hatt et kontrollutvalg.
Styrets leder har hatt dialogen med kontrollutvalget. Utvalget avgir egen rapport til årsmøtet.
Styret kom ikke i mål med arbeidet for å bli kvalitetsklubb. Klubben har god kontroll når det
gjelder kravene til sportslig kompetanse og kompetanse til tillitsvalgte.
En av klubbens trenere har i løpet av året begynt på kurs for å få UEFA-B trenerlisens. Alle
de rollene som kreves i en kvalitetsklubb er ikke på plass enda, men styret fokuserer videre på
dette. Det er et krav for å bli kvalitetsklubb at klubbens verdier skal være forankret blant
medlemmene, og det kreves en prosess for å gjøre dette. Det har ikke vært mulig å
gjennomføre i koronas-situasjonen. Styret tar sikte på å starte denne prosessen straks
samfunnet er åpnet opp igjen, slik at medlemmene kan samles i fellesskap igjen. Styret
inviterer årsmøtet til å godkjenne en klubbhåndbok, som er påkrevd for å bli kvalitetsklubb,
og styret ber om årsmøtets fullmakt til å videreutvikle denne.
Samarbeidet med klubbens sponsorer har fungert godt i løpet av året, til tross for at det har
vært lite sportslig aktivitet og lite muligheter til profilering. Styret opplever at klubbens
kleskolleksjon er populær, og gjennom denne gis sponsorene profilering.
Klubben har en god og ordnet økonomi. Dette skyldes ikke minst god oppslutning blant
medlemmene når det gjelder tillitsoppgaver og dugnader. Foreldreutvalget og
foreldrekontaktene har vært viktige ressurser i dette arbeidet. Klubben var heldige med
timingen i forhold til nedstengningene og fikk gjennomført begge toalettpapirdugnadene og
loddsalget. Dette er klubbens og lagenes viktigste inntektskilde.
Alle lagene sine bankkontoer er knyttet opp til klubbens nettbank, og alle utbetalinger krever
to signaturer. Dette sikrer god kontroll med økonomien i de enkelte lagene.
Tradisjonen tro ble Sulland Nyttårscup arrangert i januar 2020 i Nordlandshallen.
Arrangementet er et samarbeid med Innstranda Idrettslag. Turneringen omfatter lag fra 7 til
og med 16 år, og er et populært tiltak med god oppslutning.
Som vanlig arrangerte vi fotballskole i uke 33. 104 spillere i alderen 7-15 år deltok.
Klubben arrangerte denne som eget opplegg for første gang, og ikke under Tine Fotballskole.
Vi hadde instruktører fra fotballmiljøet i Bodø og Bjarte Alfarnes var hovedinstruktør.
Det var en liten nedgang fra året før men mindre og senere annonsering pga corona kan være
litt av årsaken.
Elektro Hunstad internturnering ble arrangert i august, denne gang på Mørkvedlia. Også
denne turneringen er populær og har god oppslutning.
Siden det ble begrenset med aktivitet på grunn av koronaen, ble ledig kapasitet i
Mørkvedhallen utnyttet til å arrangere enkle Futsal-turneringer for å skape litt aktivitet. For å
skape litt variasjon ble også andre klubber invitert med enkelte ganger. Dette har også vært et
populært tiltak.

På sponsorsiden var det få forandringer i 2020. Elektro har fortsatt som hovedsponsor. Dette
samarbeidet er nå i sitt fjerde år. Andre viktige sponsorer har vært Funn, Polarkraft og Peppes
Pizza.
Sportslige aktiviteter
Svømming
Klubben har ikke hatt svømmeaktiviteter i 2020
Håndball
Klubben hadde ved årets begynnelse håndballtilbud til både gutter (G12) og jenter (J13).
Jentelaget har hatt sviktende oppslutning, og gjenværende medlemmer gikk over til
Innstranda IL.
Fotball
Pga. Koronapandemien ble de fleste turneringer, både lokalt og de som lag i klubben pleier å
delta på nasjonalt og i Nord-Sverige, avlyst. Seriespillet gikk, når det kom i gang på våren,
tilnærmet som normalt.

Sportsutvalget (SPU)
Pga. korona har det vært færre møter i Sportsutvalget enn normalt. Det har vært arrangert
trenermøter før og etter sesong. Det har også vært møter med deler av Sportsutvalget og
trenere for ungdomslag på høsten, der man har diskutert muligheter for kommende sesong sett
i lys av svake årganger med lite spillere.
Barnefotball
Antall påmeldte lag i serien barnefotball 2020: 32
Vi var i 2020 byens nest største klubb i barnefotballen bak IK Junkeren.
Vi hadde lag i alle aldersklasser på guttesiden og i aldersklassene 2014-2011 pluss 20092008 på jentesiden.
Antall lag 3erfotball: 2013-2014: 13
Antall lag 5erfotball: 2011-2012: 8
Antall lag 7erfotball: 2009-2010: 8
Antall lag 9erfotball: 2008: 3
2020 ble ett spesielt år der seriespillet ikke startet før etter sommeren, men det har vært stor
og god aktivitet i seriespill og i kampdager/helger for barnefotballen arrangert gjennom
vinteren.
Totalt antall spilte seriekamper 2020: 152

Ungdomsfotball
Antall lag påmeldte lag i serien ungdomsfotball: 7
Gutter (3 lag/treningsgrupper)
G2004/G2005, G2006, G2007
G2004 hadde sin siste sesong i Hunstad FK. Etter avsluttet serie begynte de å trene med
Innstranda for overgang fra 2021-sesongen. Det var etter sesongen bare 4 spillere igjen på
G2005, som hadde vært én treningsgruppe (og også ett felles lag) sammen med G2004
gjennom hele sesongen. G2005 gikk dermed også over til Innstranda, da de var for få igjen til
å danne eget lag.
G2006 vant nyttårscupen. I mars fikk vi overgang fra alle på Innstranda G06, da begge
klubbene hadde for små kull (10-11 i hver klubb) til å stille med eget lag i serien. Det ble også
med 3 trenere fra Innstranda. Laget deltok med to lag i serien, ett 11’er-lag og ett 9’er-lag i to
ulike serier (11’er og 9’er serie). Noen spillere hospiterte også jevnlig i kamp for G2004/05.
G2007 klarte å gjennomføre sesongen med ett lag på tross av tynn spillerstall (11-12 spillere
totalt).
Jenter (3 lag, hvorav ett samarbeidslag)
J2004, J2005 (samarbeidslag med IIL) , J2007
J2004 stilte med ett lag i serien. Pga. korona deltok de ikke på turneringer. Det er 18 jenter i
stallen og bra treningsoppmøte.
J2005, som er et samarbeidslag med Innstranda J2005, deltok med to lag i serien. Ett 11-lag
og ett 9-er lag. Lite frafall i løpet av sesongen og med to lag ble det mange kamper. Deltok på
turneringer før koronasituasjonen traff. Ca. 24 spillere i sesongen, fordelt ca. 50-50 mellom
klubbene. 5 trenere, hvorav 3 fra HFK. Ørjan Andre Aas (HFK) og Werner Jusnes (IIL) har
vært hovedtrenere. Samarbeidet har vært veldig bra.
J2007 stilte et lag i serien og var 10-12 spillere.

Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning tas til etterretning.

Sak 5 Kontrollutvalgets beretning 2020

Forslag til vedtak:
Beretning fra kontrollutvalget tas til etterretning

Sak 6 Regnskap 2020

Noter til regnskapet

Forslag til vedtak:
Regnskap og balanse for 2020 godkjennes. Årets resultat på 282 147,- overføres til
fri egenkapital

Sak 7 Behandle forslag og saker
Ingen innkommende saker til behandling

Sak 8 Kontingent og treningsavgift 2021
Kontingenten holdes uforandret for 2021. Denne utgjør kr 700 for enkeltmedlemsskap og
kr. 700 for familiemedlemsskap.
Det er i 2021 en økning på baneleie i forbindelse med trening med 22,3% fra Bodø kommune
og pris på forsikring fra NFF øker med kr 100,- pr spiller. Styret foreslår derfor en økning på
treningsavgift for 2021.
Treningsavgiften for barneaktivitet kr. 500 pr. halvår foreslås økt til kr 600,Treningsavgiften for lillejenter/lillegutter til kr 900 pr. Halvår foreslås økt til kr 1000,Treningsavgiftene for småjenter/smågutter kr. 1200 pr halvår. foreslås økt til kr1300,Treningsavgiften for jenter/gutter kr 1600 pr halvår foreslås økt til kr 1700,-

Forslag til vedtak:
Kontingent 2021 settes til kr 700,Treningsavgift økes for 2021 med kr 200,- pr spiller pr år

Sak 9 Budsjett 2021

Forslag til vedtak:
Styrets forslag til budsjett for 2021 godkjennes

Sak 10. HFK organisasjonsplan
Klubbens lov følger lovnorm vedtatt av idrettsstyret. I henhold til loven skal styret fastsette ny
lov i tråd med endringer i lovnormen. Endringer ut over lovnormen krever årsmøtets
godkjenning. Styret har sist fastsatt oppdatert lov for Hunstad FK i sak 12/21 den 12.04.2021.
Loven ligger på klubbens hjemmesider.
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.

Årsmøte HFK

Styret HFK

Valgkomite

Daglig leder

Kontrollutvalg

Aktivitet og
arrangement

Sport

Sportlig leder

Rekrutteringsansvarlig

Ansvarlig 3'er
fotball

Trenerveileder

Ansvarlig 5'er og
7'er fotball

Materialforvalter

Ansvarlig 9'er og
11'er fotball

Dommerkontakt

Turneringskontakt

Fotballskole

LAGENE
Ansvarlig håndball

Spillere, trenere, foreldrekontakter, økonomi og
dugnadsansvarlige

Forslag til vedtak:
Informasjon tatt til orientering

Sak 11. HFK Sportsplan
Seriesystemet i jentefotballen er endret er endret slik at det er J17-klasse for aldersgruppen 16
og 17 år. For å inkludere disse i sportsplanen og eventuelle juniorlag senere foreslår vi alderen
som er nevnt i sportsplanen økes fra 16 til 19 år alle plasser det står.
Sportsplan til HFK finnes på vår hjemmeside https://hunstadfk.no/om-klubben/sportsplan/

Forslag til vedtak:
Sportsplan vedtatt med endring av alder

Sak 12. Forslag til klubbhåndbok
For å bli kvalitetsklubb trenger klubben en klubbhåndbok som godkjennes av årsmøtet. Å
behandle hele klubbhåndboken i årsmøtet blir for omfattende. Styret ber derfor årsmøtet
godkjenne innholdsfortegnelse for klubbåndboken, og gi styret fullmakt til å videreutvikle
innholdet.
Innholdsfortegnelse:
1. Klubbens visjon og formål
2. Klubbens verdigrunnlag
3. Klubbens lover
4. Klubbens målgrupper
5. Klubbens organisering og rollebeskrivelser
6. Lagenes organisering og rollebeskrivelser
7. Klubbdrift og rutiner
8. Økonomi og plan for økonomistyring
9. Informasjon og kommunikasjon
10. Rekrutteringsplan
11. Kompetanse og utdannelse
12. Årshjul og viktige datoer
Innholdsfortegnelsen skal, etter styrets forståelse, tilfredsstille kravene til klubbhåndbok for
kvalitetsklubb.

Forslag til vedtak
Årsmøte godkjenner styrets forslag til innholdsfortegnelse til klubbhåndbok og gir
styret fullmakt til å videreutvikle innholdet.

Sak 13. Valg
Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater til valg (velges for 1 eller 2 år avhengig av
partallsår/oddetallsår, som angitt)

STYRET
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Vararepresentant
2. Vararepresentant

Hans Jørgen Kibsgaard
Ørjan Andre Aas
Svein Bjørgo Larsen
Kristin B. Thorsteinsen
Gunn Hege Valøy
Ellen Veinan
Pia Maria Føinum Øien

SPORTSUTVALG
1. Leder SPU
2. Medlem SPU 3’er fotball
3. Medlem SPU 5’er og 7’er fotball
4. Medlem SPU 9’er og 11’er fotball
5. Medlem SPU Håndball

2år 2020/2022 (Ikke på valg)
2år 2020/2023 (Ikke på valg)
1 år 2021/2022
2 år 2020/2022 (Ikke på valg)
2 år 2021/2023
1 år 2021/2022
1 år 2021/2022

Ørjan Andre Aas
Joachim Kildal
Bjarte Alfarnes
Marianne Hildal
Lena Stemland

2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Opp mot krav for kvalitetsklubb dekker:
a) Medlem SPU 3’er fotball rollen som Rekrutteringsansvarlig.
b) Medlem SPU 5’er og 7’er fotball, og/eller medlem SPU 9’er og 11’er fotball dekker rollen som
Trenerutvikler.
ØVRIGE ROLLER
1. Materialforvalter
2. Kontrollutvalg medlem 1
Kontrollutvalg medlem 2
Kontrollutvalg varamedlem
3. Dommerkontakt
4. Representant til MH-styret
5. Vararepresentant MH-styret

Tor Zakariassen
Janita Nilsen
Lena Merethe Edvardsen
Ole Rasch
Børge Einvik
Svein Solheim
Ole Rasch

Forslag til vedtak:
Valgkomiteens forslag til verv i HFK vedtas

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

