
   
 

   
 

  

  
  

ORDINÆRT ÅRSMØTE I   

HUNSTAD FOTBALLKLUBB FOR 2021 

  

  

Onsdag 30. mars 2022 

Mørkvedhallen kantine kl 20.00  

 

  

Saksliste  

  
1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive 

protokollen   
4. Behandle styrets årsrapport 2021  

5. Kontrollutvalgets beretning 2021 
6. Behandle regnskap 2021 

7. Behandle forslag og saker  
8. Kontingent og treningsavgift 2022 

9. Budsjett 2022 
10. HFK Organisasjonsplan 

11. HFK Sportsplan  
12. Klubbhåndbok  

13. Valg  
  

   

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 Styrets årsrapport 2021 

 Styrets rapport 2021 

  
Også 2021 ble et spesielt år på grunn av korona og nedstengninger. Ordinært årsmøte ble gjennomført 
digitalt 22. april 2021. Dette er etter lovens frist, men i henhold til generell dispensasjon fra 
idrettsforbundet på grunn av situasjonen samfunnet stod i.  
  
Styret har etter årsmøtet bestått av  

Leder  Hans Jørgen Kibsgaard  
Nestleder Ørjan Andre Aas  
Styremedlem Svein Bjørgo Larsen  
Styremedlem Kristin B. Thorsteinsen  
Styremedlem Gunn Hege Valøy  

1. vara Ellen Veinan  
2. vara Pia Maria Føinum Øien  

  

Styret har gjennomført 5 styremøter og behandlet 46 saker.  
  

Klubbens organisasjon har bestått av daglig leder Joachim Kildal (50 % stilling) og 
kontormedarbeider Lena Stemland (40 % stilling).  
  

Nyttårscupen, klubbens store arrangement som vi gjennomfører sammen med Innstranda 
Idrettslag, ble ikke gjennomført i januar, slik den har vært alle år tidligere. Dette fordi man 

tidlig på høsten så at det ville være høyst usikkert å gjennomføre et slikt arrangement. Dette 
viste seg å være riktig, i og med at samfunnet var underlagt strenge smittevernsmessige 
begrensninger fra årsskiftet og utover.  

  
De samfunnsmessige nedstengningene i 2021 ble ikke like alvorlige som tidligere. 

Barneidretten fikk stort sett trene som vanlig. Imidlertid ble det begrensinger på aktivitet ut 
over kommunegrensene. Det medførte at de fleste turneringer og kamper utenfor 
kommunegrensene ble avlyst første halvdel av året. Etter sommeren ble noen kamper 

gjennomført utenfor Bodø kommune, og noen turneringer gjennomført.  
  



   
 

   
 

Heller ikke i 2021 vurderte styret å gå til permitteringer. Driften av klubben har stort sett gått 

som normalt, selv om aktiviteten har vær uvanlig. De viktige toalettpapirdugnadene og 
julelotteriet har vært gjennomført som planlagt. Siden det har vært stadige endringer i 

smittevernsbestemmelsene, har det vært viktig å hele tiden være ajour på hvilke regler og 
tiltak som har vært gjeldende. Det har vært løpende dialog mellom styrets leder og nestleder 
og klubbens administrasjon. Regnskapet har som tidligere vært ført av ekstern regnskapsfører, 

SIFFO AS. Alle lagene sine bankkontoer er knyttet opp til klubbens nettbank, og alle 
utbetalinger krever to godkjenninger.   

  
Kontrollutvalget har vært holdt løpende orientert om styrets arbeid, ved at de har fått tilsendt 
kopi av innkallinger til styremøter, protokoller fra styremøter og regnskapsrapporter.  

  
Heller ikke i 2021 kom klubben i mål med arbeidet for å bli kvalitetsklubb. Også dette skyldes 

koronasituasjonen og de begrensningene som har vært på grunn av situasjonen. Det som 
gjenstår er en prosess for å forankre klubbens verdier blant medlemmene. Denne prosessen 
krever fysisk deltagelse.  

  
Sportslig Utvalg  

SU har bestått av Ørjan Aas (leder), Joachim Kildal, Bjarte Alfarnes og Marianne Hildal.   
SU har hatt to møter i 2021 og behandlet 20 saker.   
Saker som har vært behandlet, er blant annet klubbsamarbeid, overganger og 

seriepåmelding.   
  

Trenerutvikling  
Det har ikke vært gjennomført trenerutviklingskurs i Nordland Fotballkrets og vi har ingen 
nye utdannede trenere. UEFA-B lisensen til Andreas Langfjell ble utsatt med ett år grunnet 

pandemien.   
  

Samarbeidet med klubbens sponsorer har vært videreført i 2021, og har etter styrets vurdering 
fungert tilfredsstillende. Det har ikke vært endringer av sponsorer, Elektro AS er fortsatt 
klubbens hovedsponsor. Klubbens viktigste ytelse overfor sponsorene er profilering av 

sponsorene. Dette gjøres ved trykking av sponsorenes logoer på treningstøy og drakter. I 
tillegg gis hovedsponsor profilering i klubbens interne turnering, som vanligvis gjennomføres 

på høsten. I 2021 ble imidlertid ikke internturneringen gjennomført som tidligere, med en 
utendørs turnering for alle klubbens lag. I 2021 ble internturneringen gjennomført som en 
futsal-turnering innendørs i Mørkvedhallen over to helger. Grunnen til dette var smittevern. 

Ved å gjennomføre innendørs hadde man bedre kontroll på hvem som var tilstede i anlegget, 
og ved å dele arrangementet over to helger ble det færre involverte hver helg. Avisa Nordland 

strømmet kampene i hall B. Arrangementet ble godt mottatt, og var etter styrets mening 
vellykket.  
  

Fotballskole   
Hunstad FK Fotballskole ble gjennomført på Alstad Kunstgress i august 2021 med 84 

deltakere.   
Vi måtte flytte til Alstad da banen på Mørkvedlia ikke var spilleklar etter utskift av 
baneunderlaget. Dette gjorde at vi måtte nedskalere antallet deltakere.   

Fotballskolen gikk over tre dager og arrangementet ble godt gjennomført. Ledere for 
fotballskolen var Joachim Kildal og Bjarte Alfarnes. I tillegg hadde vi innleide lokale 

instruktører.  
  



   
 

   
 

Rekruttering medlemmer   

Vi har gjennomført oppstart av lag i 2016-årgangen i fotball. Det ble ikke arrangert 
velkommen til fotball på tvers av klubbene i Bodø.   

  
Det er god rekruttering på de yngste lagene og lite frafall i klassene over.   
  

Sportslige aktiviteter  
Håndball  

Klubben hadde ved begynnelsen av året ett håndballag (gutter f. 2007 og 2008). Laget fikk 
lite aktivitet våren 2021, og da høsten kom var det ikke tilstrekkelig antall spillere til å 
videreføre laget. Det ble forsøkt å få til et samarbeid med Junkeren, men få av Hunstad -

spillerne fant det interessant.  
  

Fotball  
  
Barnefotball  

Vi hadde 30 lag i seriespillet i barnefotball 6-12 år i 2021.   
Det er nest størst i byen bak IK Junkeren.   

Kampaktiviteten og deltakelsen på de få turneringene som har vært gjennomført har vært 
god.  
  

Ungdomsfotball  
Vi hadde fire lag i ungdomsfotballen i 2021.   

G13 (2008)  
Lagene gjennomført en meget sterk sesong og hadde stor fremgang fra tidligere år.  
De spilte 24 kamper.   

Hunstad 1 i 1.divisjon ble nummer to i serien to poeng bak vinnerlaget.   
Hunstad 2 i 2.divisjon ble seriemestere.  

  
J13(2008)  
Laget deltok i J13- serien og spilte 8 kamper pluss plasseringsspill. Laget ble nr 6 i årets 

sesong.   
  

J16(2005)  
Samarbeidslag med Innstranda  
Laget spilte i J17/19-serien og ble nummer 7 i serien.  

De spilte 16 seriekamper.  
Laget har vært et eksempel på godt samarbeid mellom Hunstad og Innstranda.  

Laget har nå tatt overgang til Innstranda  
  
J17(2004)  

Laget spilte i J17/19-serien og ble nummer 6 i serien.   
De spilte 16 seriekamper og deltok i NM J19 men kom ikke videre fra kvalifiseringen.  

  
  

 Forslag til vedtak:    

    

Styrets årsberetning tas til etterretning . 
 

   



   
 

   
 

Sak 5 Kontrollutvalgets beretning 2021  

Forslag til vedtak:  

Beretning fra kontrollutvalget tas til etterretning  

 

Sak 6 Regnskap 2021 

 

Forslag til vedtak:  

Regnskap og balanse for 2021 godkjennes. Årets resultat på 204 917,-

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 2022. Denne utgjør kr 700 for enkeltmedlemsskap og  

kr. 700 for familiemedlemsskap. 

Treningsavgiftene holdes uforandret i 2022 

Treningsavgiften for barneaktivitet kr 600,- pr halvår 

Treningsavgiften for lillejenter/lillegutter kr 1000,- pr halvår  

Treningsavgiftene for småjenter/smågutter kr 1300 pr halvår 

Treningsavgiften for jenter/gutter kr 1700 pr halvår  

Forslag til vedtak: 

  Kontingent og treningsavgift 2022 videreføres uendret 

 

Sak 9 Budsjett 2022 

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag til budsjett for 2022 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. 

 



   
 

   
 

 

Forslag til vedtak: 

  Organisasjonsplan vedtatt 

 

Sak 11. HFK Sportsplan 

Sportsplan til HFK finnes på vår hjemmeside https://hunstadfk.no/om-klubben/sportsplan/ 

Forslag til vedtak: 

  Sportsplan vedtatt 

Sak 12. Klubbhåndbok 

For å bli kvalitetsklubb trenger klubben en klubbhåndbok som godkjennes av årsmøtet. 

Klubbhåndbok følger som eget vedlegg. Klubbhåndboken skal være et dynamisk dokument 

som løpende oppdateres. Det er derfor naturlig at styret gis fullmakt til å videreutvikle og 

vedlikeholde klubbhåndboken, og at klubbhåndboken etter dette behandles på hvert årsmøte. 

Forslag til vedtak 

Årsmøte godkjenner styrets forslag til klubbhåndbok og gir styret fullmakt til 

å videreutvikle innholdet. Klubbhåndbok skal også behandles i neste 

ordinære årsmøte 

 

 



   
 

   
 

Sak 13. Valg  

Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater til valg  

STYRET     
Styreleder Hans Jørgen Kibsgaard 2år 2022/2024 Forlenget to år 

Nestleder Ørjan Andre Aas 2år 2020/2023 Ikke på valg 

Styremedlem Thor Christian Larsen 2 år 2022/2024 Ny 

Styremedlem Ellen Veinan 3 år 2022/2025 Ny 

Styremedlem Gunn Hege Valøy 2 år 2021/2023 Ikke på valg 

1. Vararepresentant Maria Støver Knutsen 2 år 2022/2024 Ny 

2. Vararepresentant Pia Maria Føinum Øien 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

 

SPORTSUTVALG     

Leder SPU Ørjan Andre Aas 2 år 2021/2023 Ikke på valg 

Medlem SPU 3’er  Bård Tommy Karstensen 1 år 2022/2023 Ny 

Medlem SPU 5’er og 7’er  Bjarte Alfarnes 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

Medlem SPU 9’er og 11’er  Julianne Andreassen 1 år 2022/2023 Ny 

ØVRIGE ROLLER     

Materialforvalter Tor Zakariassen 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 
Kontrollutvalg medlem 1 Janita Nilsen 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

Kontrollutvalg medlem 2 Kjell Ivar Johansen 1 år 2022/2023 Ny 

Kontrollutvalg varamedlem Ole Rasch 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

Dommerkontakt Børge Einvik 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 
Representant til MH-styret Svein Solheim 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

Vararepresentant MH-styret Ole Rasch 1 år 2022/2023 Forlenget ett år 

 

ARRANGEMENTSKOMITE    

Medlem Hans Jørgen Kibsgaard 1 år 2022/2023 Ny rolle 
Medlem Tor Zakariassen 1 år 2022/2023 Ny rolle 
Medlem Trine Amundsen  1 år 2022/2023 Ny rolle 
Medlem Roy Atle Valøy 1 år 2022/2023 Ny rolle 
Medlem Gøran Nilsen 1 år 2022/2023 Ny rolle 

 

Forslag til vedtak: 

Valgkomiteens innstilling tas til følge, og kandidatene velges til de verv de er 

foreslått. Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til andre roller ved 

behov. 

 

Styrets forslag til valgkomite (velges for ett år) Trond Dalhaug, Tor Zakariassen og June 

Stene Flæsen 

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til valgkomite vedtas 


