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Sak 4 Styrets årsrapport 2022 

Styrets årsberetning 2022 

Styret har etter årsmøtet 2022 bestått av 

 Leder  Hans Jørgen Kibsgaard 

 Nestleder Ørjan Andre Aas 

 Styremedlem Gunn Hege Valøy 

 Styremedlem Ellen Veinan 

 Styremedlem Thor-Christian Larsen 

1. vara Maria Støver Knutsen 

2. vara Pia Maria Føinum Øien 

 

Styret har gjennomført 4 styremøter og behandlet 31 saker. 

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

Lena Stemland (40 % stilling). 

Nyttåscupen, 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. 

2022 ble året da pandemien slapp taket og idretten kom tilbake til normalen igjen. ble ikke like 

alvorlige som tidligere. Våren 2022 tok turneringene seg opp igjen, og serien gikk som normalt. Fra 

høsten av var det full aktivitet. 

Heller ikke i 2022 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 2022 kom klubben i mål med arbeidet for å bli kvalitetsklubb. Det ble gjort et forsøk på å 

gjennomføre en verdiavklaringskveld sammen med representant fra idrettskretsen våren 2022. Det 

var imidlertid laber oppslutning om denne, og den ble derfor utsatt til høsten. Kvelden ble 

gjennomført 23. november, og da med tilstrekkelig oppslutning til at det ble et utfall å jobbe videre 

med. 

Sportslig Utvalg 

SU lå i starten av 2022 brakk pga. pandemi og kun en sak. Saken ble diskutert mellom daglig leder og 

sportslig leder. I løpet av 2022 valgte sportslig leder, Ørjan Andre Aas, å trekke seg fra vervet og 

valgkomiteen fant en ny kandidat i Kay Bjørnar Øyås. Øvrige medlemmer har vært Bård Tommy 



   
 

   
 

Kaspersen, Bjarte Alfarnes og Julianne Andreassen. Arbeidet i det «nye» SPU kom først i gang etter 

årsskiftet til 2023. 

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.  

Elektro har vært hovedsponsor i 2022. 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. 

Internturneringen ble i år gjennomført innendørs i Mørkvedhallen i løpet av èn dag i november. 

I løpet av 2022 er sponsorporteføljen reforhandlet med virkning fra 1. januar 2023. Ny utstyrssponsor 

er Adidas. Coop har gått inn som hovedsponsor, Elektro har videreført sitt engasjement og 

Håndtverkergruppen/Arvid Bendixen har gått inn som draktsponsor. Dette representerer et betydelig 

løft i sponsorbudsjettet fremover. For å illustrere størrelsen på dette, får alle lagene nye draktsett fra 

årsskiftet 22/23, som består av både hjemmedrakter, bortedrakter, shorts og strømper. 

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 

Det er god rekruttering på de yngste lagene og lite frafall i klassene over. Vi har gjennomført oppstart 

av lag i 2017-årgangen i fotball. Det ble ikke arrangert velkommen til fotball på tvers av klubbene i 

Bodø. Laget trener 1 gang i uken og trenes av Richard Larsen og Kjetil Forfang Hafstad 

 

Sportslige aktiviteter 

Barnefotball 

Vi hadde 29 lag i seriespillet i barnefotball 6-12 år i 2022, fordelt på 20 guttelag og 9 jentelag Det er 

tredje størst i byen bak IK Junkeren og Bodø/Glimt. Kampaktiviteten og deltakelsen på de få 

turneringene som har vært gjennomført har vært god. Vi ser at vi har en utfordring på å få flere 

jenter inn i klubben på alle nivå. 

Ungdomsfotball 

Vi hadde to jentelag i ungdomsfotballen, jenter 2008 og jenter 2009. 

Jenter 2008 spilte i J15-serien og ble nr 8 i grunnspillet. I plasseringsspillet mellom lagene fra 6-

10.plass i grunnspillet ble laget nr 4. 

Laget deltok i flere turneringer og ble nr 3 i Lappland Soccer Cup. 

Jenter 2009 spilte i J13-serien og ble serie og kretsmester.  

Laget deltok i flere turneringer og vant Lappland Soccer Cup 

 



   
 

   
 

Vi hadde fire guttelag i ungdomsfotballen, gutter 2008 med to lag, gutter 2009 med to lag og gutter 

2011 med et lag. 

Gutter 2008 spilte i G14.serien og tok en knallsterk andreplass kun slått av akademilaget til 

Bodø/Glimt. Laget deltok i Piteå Summer Games. 

Gutter 2009 stilte med to lag i G13-klassen. Det ene laget spilte i 1.divisjon og tok en fin tredjeplass. 

Et lag spilte i 2.divisjon og ble nummer 7 

Gutter 2011 stilte med et lag i 1.divisjon i G13-klassen. Laget endte på 7.plass. 

Vi hadde ganske få lag i ungdomsfotballen i 2022, men Jenter 2004 gikk over til Innstranda før 

sesongen og samarbeidslaget på Jenter 2005 gikk også over i sin helhet til Innstranda.  

Inntrykket er at lagene har gjennomført en god aktivitet og flere av lagene har hatt gode resultater i 

tillegg til lite frafall. 

Noen av lagene beretter: 

Årsberetning Hunstad G-14 født 2008 

Vi startet sesongen med 3,5 trenere og 19 spillere. 2 nye spillere kom inn i løpet av sesongen, og med 

hospitanter så bidro 25 spillere i kamper i løpet av seriespillet. Bruken av hospitanter var betydelig 

mindre enn forrige sesong. Resultatmessig, så endte laget på andreplass i serien etter 14 kamper. 9 

seire, 3 uavgjorte og 2 tap.  

Etter sesongen står vi igjen med 19 spillere og 3 + 2 trenere. 1 trener har sluttet, sammen med 2 

spillere. 2 nye fra foreldregruppa har kommet inn og har hatt ansvar for skadeforebyggende trening 

en gang i uka etter serieslutt, og en økt med spinning i overgangen til ny sesong. Vi har gjennom 

sesongen hatt 2-4 treninger per uke. Med 2 keepere på laget har det vært veldig bra at en trener er 

keepertrener. Treningsoppmøtet har gjennom hele sesongen vært stabilt godt, og stemningen og 

samholdet i treningsgruppa vært meget god. Fokuset har som alltid vært på prestasjoner, og å 

gjenskape det vi gjør på trening i kamp. Prinsippet om lik spilletid gjelder fortsatt, og regulerer seg 

selv i forhold til spillernes kapasitet. Formasjonsmessig har vi i utgangspunktet spilt 4-5-1, med en 

dreining mot 4-3-3 inn mot ny sesong.  

Foruten seriespill, så har vi spilt treningskamper både før og etter seriespillet, deltatt i Piteå summer 

games i juli (plasseringskamp etter endt gruppespill), Stopp volden i oktober, Futsal – serie (2 lag som 

ender som nummer 1 og 2), Gevir romjulscup (2 lag, hvor det ene vant turneringen), og i 

Nyttårscupen i januar 2023 stilte vi også med 2 lag – hvor det ene laget vant turneringen. 

Årsberetning Jenter 2009-sesongen 2022 

SPILLERE OG TRENERE 

Vi startet sesongen med 14 spillere og hadde litt varierende oppmøte på treninger.  
Litt før sommeren sluttet en spiller, men vi fikk inn to nye. 
Etter sommeren byttet en spiller klubb og en spiller valgte å prioritere handball, men vi fikk 
inn tre nye spillere på sensommeren/høsten og avsluttet med 16 spillere når sesongen var 
over. 
Laget har vært trent av Joachim Kildal, Kåre Nordland og Kent Aksel Karlsen 
 



   
 

   
 

På høsten ble det klart av i måtte slå oss sammen med jenter 2008 og det ble gjort i 
november 2022. Gruppen der teller nå totalt 29 spillere, der 16 er fra 2009 og 13 fra 2008. 
Sammenslåingen har gått fint til tross for at det var misnøye i spillergruppen.  

SERIESPILL 

Vi deltok i J13-serien som er en 9`er-serie. Vi spilte 12 kamper, tok 28 poeng og vant med det 
serien. Målforskjell var 65-21. 
Som seriemester var vi kvalifisert til kretsfinale og den vant vi 8-2 over Sport Torghatten/BIL 
 
Laget meldte seg også på i futsalserien 22/23 som startet i november. Der ble vi 
seriemestere med 27 poeng på 12 kamper.  

TURNERINGER 
Vi deltok i følgende turneringer: 
Poweroffice-Cup i mars 
Molobyen Cup i april 
Lappland Soccer Cup i Juli i Sverige 
Bodø Cup i august 
Stopp Volden i oktober. 
 
Jentene vant alle disse turneringene. 
 
Spesielt Lappland Soccer Cup var et høydepunkt med turneringsseier men først og fremst på 
grunn av det sosiale og at det ble en fantastisk helg i Sverige med fint vær og mye moro. 

 

SPORTSLIG OPPSUMMERING 

På vinteren hadde vi en time i Nordlandshallen og trente i Mørkvedhallen og i gymsalen. 
Som regel hadde vi tre timer i uken.  
I starten av året hadde vi litt varierende oppmøte på treninger og flere spillere driver flere 
idretter som førte til en del kollisjoner.  
 
Etter at sesongen startet, hadde vi en veldig fin stigning og vi hadde godt treningsoppmøte 
og mange gode prestasjoner utover sesongen.  
Gruppen har hatt sosiale sammenkomster og det virker til å være en god stemning innad i 
laget. 
 
Vi har hatt 4 spillere som har deltatt på sonesamlinger gjennom året.  
Kristin Lovise Aunsmo, Hanna Nordland, Ingrid Maria Krokstrand og Lea Valle Olsen. 
 
Alle har deltatt på sone og områdesamlinger. Lea og Hanna har deltatt på krets og 
regionssamlinger og Hanna har deltatt på toppgruppe jenter. 

 

Årsberetning Gutter 2010 Sesongen 2022 

STALL 



   
 

   
 

Vi startet 2022 med 32 spillere og 7 trenere. Treningsoppmøtet gjennom hele vinter og vår har vært 

veldig bra med ca. 30 stk pr trening. Utover våren fikk vi flere nye spillere og 1 trener ekstra. Ved 

ferien var vi opp i 35 spillere og ved årsslutt var vi 40 stk. Det ble da sammen med klubben bestemt 

at vi satte en inntaksstopp. Det var ikke gjennomførbart med flere spillere mtp treningsareal og antall 

trenere. Det ble også utfordrende mtp sprik i ferdigheter på de som kom nye kontra de som har spilt 

i flere år. 

TRENINGER: 

Vi gjennomførte 2-3 treninger på vinter og våren fram til sesongstart. Etter det holdt vi oss til 2. Vi 

gjennomførte en treningsdag på Reipå, der vi også spilte treningskamper mot lokale Meløy-lag. Med 

40 spillere har vi opplevd tildelte treningstider og areal som utfordrende for å få kjørt gode treninger. 

SERIESPILL: 

Vi deltok med 3 lag på nivå 2 og 1 på nivå 1. Tanken var at alle skulle spille på nivå 2 samt at de som 

hadde nivået inne også skulle få delta på nivå 1. Grunnen til at vi valgte å gjøre det slik, var at vi så at 

nivålagene ble veldig svake om noen bare spilt på nivå 1. Det ble spilt mange kamper. Vi har opplevd 

kampene som stort sett jevne. Vi opplevde på høsten litt møtekonflikter i forhold til sone/akademi 

som tok mye av tiden til de 6 som deltok der. 

ØKONOMI: 

Vi har ved utgangen av 2022 ca. 40 000,- på konto. Vi har hatt 2 lagsponsorer som har bidratt med 

20 000,-. Dette er nå sponsorer vi ikke kan ha med videre pga av vedtak om at vi ikke kan ha egne 

sponsorer. 

TURNERINGER: 

Vi deltok i følgende turneringer i 2022 

- Poweroffice Cup 

- Molobyen Action Now 

- Piteå Summer games 

- Norvik Bodø Cup 

- Kiwi Bama Cup 

OPPSUMMERING: 

Vi har en veldig stor treningsgruppe på 40 spillere, hvor 8 av disse begynte i 2022. De fleste nye kom 

fra Alstad. Det gir litt utfordringer på treninger siden nivåforskjellene er nokså store. Vi har derfor 

differensiert på treninger basert på fotballferdighet der det har latt seg gjennomføre. Piteå var en 

suksess for oss, og som vi gjentar i 2023. Ellers har vi hatt mange gutter som har tatt store steg, som 

det blir spennende å følge videre. Vi har hatt 6 spiller på sonelag, hvorav 2 stk fikk tilbud fra Glimt og 

akademiplass, men takket nei. Dette ser vi på som et godt tegn på at vi har en fin gruppe som har det 

bra sammen!  

  
  

 Forslag til vedtak:    

    

Styrets årsberetning tas til etterretning. 
 

   



   
 

   
 

Sak 5 Kontrollutvalgets beretning 2022  

Legges frem i møtet. 

Forslag til vedtak:  

Beretning fra kontrollutvalget tas til etterretning 

 

Sak 6 Regnskap 2022 

 

Vedlagt som eget dokument. 

 

Forslag til vedtak:  

Regnskap og balanse for 2022 godkjennes. Årets resultat på -258 329 ,-dekkes 

av fri egenkapital 

 

Sak 7 Behandle forslag og saker  

Ingen innkommende forslag til behandling. 

 

Sak 8 Lov for Hunstad fotballklubb 

Loven for HFK ble sist endret av styret i sak 12/2021 og presentert for årsmøtet 

samme år. Endringen den gang var en ajourføring i henhold til Norges 

Idrettsforbunds lovnorm. Da falt antall medlemmer i styre, kontrollutvalg og 

valgkomite ut av lovteksten. Dette er en endring ikke styret selv kan gjøre. Derfor 

foreslås for årsmøtet en endering i loven med det antall medlemmer i respektive 

utvalg som har vært praktisert.   

  

Forslag til vedtak:  

Følgende fastsettes som Lov for Hunstad fotballklubb:  

  
  

LOV FOR HUNSTAD FOTBALLKLUBB (Idrettslaget)  

Stiftet 16. oktober 1983  

  

Sist endret av ÅRSMØTET 2023  

  

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER   

  

§ 1       Formål  



   
 

   
 

  

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF).  

  

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 

idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 

helse og ærlighet.  

  

  

§ 2       Organisasjon  

  

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 

 medlemmer.   

  

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges 

 Håndballforbund.   

  

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets og er tilsluttet 

Bodø idrettsråd.  

  

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte 

stå i idrettslagets egen lov.   

  

§ 3       Medlemmer  

  

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:    

a. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.  

b. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og 

 andre organisasjonsledd i NIF.   

  

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før 

vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis 

en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, 

som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen to uker.   

  

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  

  

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede 

organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

  

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

  

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper 



   
 

   
 

automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets 

medlemsliste.   

  

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet 

for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres 

kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.   

  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 

behandles av   

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er 

mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.  

  

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til 

idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes 

til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet 

av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen 

innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, 

eventuelt når klagesaken er avgjort.   

  

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.  

  

II. TILLITSVALGTE   

  

§ 4       Kjønnsfordeling  

  

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til 

styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning 

av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, 

skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant 

teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.   

  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med 

bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling 

til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i 

det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 

valgt/oppnevnt.  

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder 

innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.  

  

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.   

  



   
 

   
 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

  

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem 

av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget.   

  

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i 

idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, 

utvalg som ilegger sanksjoner.  

     

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir 

påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.   

  

(4)       Forslagsrett:  

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.    

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 

ligger innenfor sitt     

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.   

  

(5) Møte- og talerett:  

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på 

årsmøtet i idrettslaget.  

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.]   

  

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker   

  

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:   

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer 

enn 20 %, eller   

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et 

kalenderår.        

  

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og 

er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, 

plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre 

før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. 

Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i 

det organisasjonsledd representasjonen skjer.     

  



   
 

   
 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.  

  

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke 

som valgt eller oppnevnt.   

  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.   

  

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget  

  

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som 

overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, 

utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det 

samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i 

en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre 

før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

  

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges 

eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i 

overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som 

ikke valgt eller oppnevnt.  

          

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.   

  

§ 8       Inhabilitet  

  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:   

a)  når vedkommende selv er part i saken,   

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- 

eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,   

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,   

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et     

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.   

  

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 

ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 



   
 

   
 

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.      

  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget.  

  

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den 

tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.   

         

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som 

en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.   

  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 

spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 

avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 

varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. 

Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller 

vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

  

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.   

  

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

  

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.   

  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et 

flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag 

til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med 

hverandre.  

  

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige 

for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den 

enkelte sak.  
  

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

  



   
 

   
 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  

  

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.   

  

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap.  

  

III. ØKONOMI  

  

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.   

  

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et 

årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av 

samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også 

daglig leder undertegne.  

  

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der 

dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller 

mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og 

revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For 

idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder 

uansett følgende:  

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i 

regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom 

idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte 

grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.  

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres 

berettigelse.   

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes 

karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.   

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon 

skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets 

slutt.  

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum 

to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 

minimum to personer i fellesskap.  

  

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.  

  

§ 12     Budsjett   

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 

spesifiseres særskilt.  

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital.  

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges.  

  

§ 13    Utlån og garanti  



   
 

   
 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 

Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.   

  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.   

  

§ 14     Årsmøtet  

  

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 

utgangen av mars måned.  

  

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til 

medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i 

pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til 

at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på 

annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må 

være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.   

  

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte 

at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun 

er åpent for medlemmer og andre med møterett.  

  

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av 

årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte 

på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

  

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 

som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 

Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 

vedtar det ved godkjenning av saklisten.  

  

§ 15     Ledelse av årsmøtet  

  

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører 

behøver å være medlem.   

  

  

  

§ 16     Årsmøtets oppgaver  

  

Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  



   
 

   
 

2. Velge dirigent(er).  

3. Velge protokollfører(e).  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne saklisten.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle idrettslagets årsberetning.  

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].   

10. Behandle forslag og saker.   

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi 

fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

12. Vedta idrettslagets budsjett.  

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

14. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlemmer.   

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.  

  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

  

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]  

  

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet  

  

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, 

være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant 

har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke 

stemmer skal anses som ikke avgitt.   

  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er 

foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal 

velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.   

  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har 

oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.   

  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses 

valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved 

valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd 

dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 



   
 

   
 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.   

  

§ 18     Ekstraordinært årsmøte   

  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med 

minst 2 ukers frist etter:  

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,   

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 

eller  

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede 

medlemmer.  

  

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller 

være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av 

innkallingen.   

  

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av 

styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

  

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er 

angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære 

årsmøtet.   

  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet 

hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles.  

  

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller 

betydelig omfang  

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 

årsmøtet.  

  

§ 20     Idrettslagets styre  

  

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. 

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

  

(2)       Styret skal blant annet:  

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak.  

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede 

organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring.  



   
 

   
 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for 

barneidretten.  

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.   

  

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det.  

  

§ 21  Kontrollutvalg  

  

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:   

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 

overordnet    

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.   

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer.   

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og 

avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og 

foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert 

revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og 

kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver 

utvalget finner nødvendig.  

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]   

  

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 

dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.   

  

§ 22 Valgkomité  

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 

og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal 

velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 

plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler 

valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.  

  

  

  

  

  

  

  

§ 23 Grupper  

  

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan 

disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.  

  



   
 

   
 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har 

vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:   

  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. 

Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret 

fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.   

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. 

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. 

Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige 

møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til 

hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.    

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 

årsmøtet.  

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen 

av fullmakt gitt av årsmøtet.   

  

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på 

annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.  

  

V. ØVRIGE BESTEMMELSER  

  

§ 24     Lovendring  

  

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs 

lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart 

de er vedtatt av styret.   

  

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de 

avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar 

noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til 

idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs 

regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 

organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk.  

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.  

  

  

  

  

  

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør  

  

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, 

der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og 

maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar 



   
 

   
 

oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende 

årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 

dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.   

  

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av 

idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund 

og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.  

  

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets 

overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. 

Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 

14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 

saken.   

  

 

Sak 9 Klubbens verdier 

Ett av kravene til kvalitetsklubb er at klubben har et verdigrunnlag og verdisett for sin 
aktivitet. Sammen med Idrettsforbundet, ved Vebjørn Rånes, ble det 23. november 2022 
gjennomført en verdiavklaringskveld for klubbens medlemmer. Ca. 20 medlemmer deltok. 
 
Kvelden resulterte i følgende fem ord som forslag til klubbens verdiord:  
 Inkluderende, Lagspill, Utviklende, Trygghet og Engasjement.  
 
Det ble satt ned en gruppe til å utvikle innhold i verdiordene. Denne gruppen bestod av 
Anne Line Nybakk, Benedicte Leirvik Lieng, Eline Johansen, Mari Schjenken Jensen, Ørjan Aas 
og Hans Jørgen Kibsgaard. Gruppen har møttes to ganger. I arbeidet med innhold i 
verdiordene har gruppen sett hen til FNs bærekraftsmål og koblet verdiordene til disse.   
 

Gruppen har innstilt overfor styret at klubben velger å fokusere på følgende av FNs 
bærekraftsmål:  

 
3 God helse og livskvalitet  

 5 Likestilling mellom kjønnene  
 10 Mindre ulikhet  
 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
 12 Ansvarlig forbruk og produksjon  
 17 Samarbeid for å nå målene  
 
I arbeidet har gruppen innsett at ett av ordene som verdiavklaringskvelden ledet frem til: 
Engasjement, er overflødig. Begrunnelsen er at ordet representerer en underliggende 
forutsetning i de andre ordene. Gruppen har innstilt overfor styret at følgende ord med 
beskrivelser foreslås for årsmøtet som klubbens verdier. Styret støtter dette, og innstiller 
overfor årsmøtet følgende 
 

Forslag til vedtak:  



   
 

   
 

Hunstad fotballklubbs verdier er: 

 

Inkluderende: (bærekraftsmål 5, 10)  
I Hunstad fotballklubb er det rom for alle og vi jobber for at ingen skal oppleve utenforskap 
innenfor våre aktivitetstilbud.  
 

Lagspill: (bærekraftsmål 3, 5, 10, 17)  
I Hunstad fotballklubb skal vi ta vare på hverandre, behandle hverandre med respekt og 
spille hverandre god. Vi er alle på samme lag hvor vi alle bidrar til fellesskapet, dette gjelder 
spillere, trenere, dommere, foresatte og tilskuere. Vi skal være en klubb som har 
idrettsglede i alle ledd og som skaper engasjement. Det er sammen vi blir bedre.  
 
Utviklende: (bærekraftsmål 3, 10, 12, 17)  
I Hunstad fotballklubb skal alle få utfordringer og treningsmiljø i forhold til sitt utgangspunkt. 
Vi har fokus på prestasjon og ikke resultat. Gjennom gode økter, godt sportslig tilbud, 
samarbeid og læring-mestring skal alle få muligheten til å nå sitt potensiale.  
Hunstad fotballklubb har som mål å stadig bli bedre på bærekraft. For oss betyr dette å ha 
en bærekraftig forretningsmodell samt fokus på valg av leverandører og muligheten til å 
påvirke våre samarbeidspartnere.  
  
Trygghet: (bærekraftsmål 3, 5, 10, 11, 17)  
Det skal være trygt å delta i Hunstad fotballklubb. Vi skal ta deg på alvor og sørge for trygge 
rammer og godt læringsmiljø. Alle som deltar i klubben, skal opptre seriøst og ryddig både 
internt og eksternt. I Hunstad Fotballklubb skal det være trygt å si ifra om forhold som man 
mener ikke er forenelig med klubbens verdier.   
  

 

 

Sak 10 Kontingent og treningsavgift   
 

Kontingenten holdes uforandret for 2023. Denne utgjør kr 700 for enkeltmedlemsskap og  

kr. 700 for familiemedlemsskap. 

Det er en forutsetning for stemmerett at medlemskontingent er betalt. Derfor besluttes også 

kontingent for 2024. Kontingenten har vært uendret over flere år. Det har vært en betydelig 

prisvekst i samfunnet de senere år, og kontingenten må derfor reguleres. For 2024 foreslås 

kontingenten økt til kr 900 for enkeltmedlemsskap og kr 900 for familiemedlemsskap. 

Kostnadene til treningsflater har også økt betydelig. Siste endring her var i 2021. Fra 2022 til 

2023 har Bodø kommune økt hall- og baneleie med 24 %. Treningsavgiftene foreslås derfor 

økt i 2023. 

Treningsavgift barnehagelag kr 200,- pr halvår. 

Treningsavgiften for barneaktivitet (6-10 år) kr 800,- pr halvår. 

Treningsavgiften for lillejenter/lillegutter (11-12 år) kr 1200,- pr halvår. 

Treningsavgiftene for småjenter/smågutter (13-14 år) kr 1500 pr halvår. 



   
 

   
 

Treningsavgiften for jenter/gutter (15/16 år) kr 1900 pr halvår. 

 

Det er usikre tider og stor kostnadsøkning i treningsflater. Styret bør derfor gis fullmakt til å 

justere treningsavgiften i løpet av året. 

Forslag til vedtak: 

  Kontingent og treningsavgift 2023 fastsettes til: 

• Kontingent enkeltmedlemsskap kr 700 pr år 

• Kontingent familiemedlemsskap kr 700 pr år 

• Treningsavgift barnehagelag kr 200,- pr halvår 

• Treningsavgiften for barneaktivitet (6-10 år) kr 800,- pr halvår 

• Treningsavgiften for lillejenter/lillegutter (11-12 år)  kr 1200,- pr halvår  

• Treningsavgiftene for småjenter/smågutter (13-14 år) kr 1500 pr halvår 

• Treningsavgiften for jenter/gutter (15/16 år) kr 1900 pr halvår  

• Styret gis fullmakt til å justere treningsavgiften i løpet av året. 

 

  Kontingent 2024 fastsettes til: 

• Kontingent enkeltmedlemsskap kr 900 pr år 

• Kontingent familiemedlemsskap kr 900 pr år 

 

 

 

Sak 11 Budsjett 2023 

 

Vedlagt som eget dokument. 

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag til budsjett for 2023 godkjennes 

  



   
 

   
 

Sak 12 HFK organisasjonsplan 

Forslag til vedtak:  

Hunstad fotballklubbs organisasjon fra 2023 er følgende: 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette er regulert av Loven.  

Årsmøtet velger styre med leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer; valgkomite 

med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem; kontrollutvalg med 2 medlemmer og 

1varamedlem.  

Styret har ansettelsesmyndighet og har ansatt daglig leder og utviklingsleder sport og 

aktivitet. Styret fastsetter stillingsinstrukser for disse. Utviklingsleder rapporterer til daglig 

leder, som rapporterer til styret.  

Styret kan i henhold til Loven oppnevne utvalg. Klubben har to faste utvalg: Sportslig utvalg 

(SPU) og arrangementsutvalg. Begge disse utvalgene bemannes i årsmøtet, i samarbeid 

mellom styret og valgkomite. Styret skal utarbeide mandat/instruks for utvalgene.  

Sportslig utvalg har et overordnet sportslig koordinerende ansvar i klubben og skal utvikle og 

vedlikeholde, implementere og følge opp klubbens sportsplan. Utvalget bekles med følgende 

roller: Leder, ansvarlig for barnefotball, ansvarlig for ungdomsfotball, rekrutteringsansvarlig, 

trenerutvikler, dommerkontakt og materialforvalter.  

Arrangementsutvalget har ansvaret for at klubbens faste arrangementer som Nyttårscup og 

internturnering gjennomføres. Utvalget kan også foreslå andre arrangementer, og styret kan gi 

utvalget andre oppgaver. Utvalget består av 6 medlemmer.  

Lagene er underlagt sportslig utvalg. Lagene består av spillere, trenere, foreldrekontakter, 

økonomi- og dugnadsansvarlig (kan være en eller to roller). Lagene organiseres etter 

fødselsår. Der det er hensiktsmessig kan gutter og jenter med samme fødselsår være ett lag.  

Grafisk organisasjonsplan:  

 
 

 



   
 

   
 

 

 

Sak 13. HFK Sportsplan 

 

Vedlagt som eget dokument. 

 

Forslag til vedtak: 

  Sportsplan vedtatt 

 

Sak 14. Klubbhåndbok 

Klubbhåndbok ble vedtatt i årsmøtet 2022. Styret ble her gitt fullmakt til å videreutvikle og 

vedlikeholde klubbhåndboken. Årsmøtet ønsker klubbhåndboken gjennomgått i årsmøte. 

Oppdatert klubbhåndbok ligger vedlagt årsmøteinnkallingen. 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet tar oppdatert klubbhåndbok til orientering, og gir styret fortsatt 

fullmakt til å videreutvikle innholdet. Klubbhåndbok skal også behandles i 

neste ordinære årsmøte 

 

  



   
 

   
 

Sak 15. Valg  

Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater til valg  

STYRET 
1. Styreleder   Hans Jørgen Kibsgaard 2år 2022/2024 Ikke på valg 
2. Nestleder   Ørjan Andre Aas  2år 2023/2025 Forlenget to år 
3. Styremedlem  Tor Kristian Larsen 2 år 2022/2024 Ikke på valg 
4. Styremedlem  Ellen Veinan  3 år 2022/2025 Ikke på valg 
5. Styremedlem  Marie Knutsen  2 år 2023/2025 Ny 
6. Vararepresentant  Maria Støver Knutsen 2 år 2022/2024 Ikke på valg 
7. Vararepresentant  Kjartan Johannesen 2 år 2023/2025 Ny 
 
SPORTSUTVALG 
1. Leder SPU   Kay Bjørnar Øyås  1 år 2023/2024 Ny 
2. Barnefotball   Bård Tommy Karstensen 1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
3. Ungdomsfotball  Tommy Strøm  1 år 2023/2024 Ny 
4. Trenerutvikler  Bjarte Alfarnes  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
5. Rekrutteringsansvarlig Julianne Andreassen 1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
 
ØVRIGE ROLLER 
1. Materialforvalter  Tor Zakariassen  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
2. Kontrollutvalg medlem 1 Janita Nilsen  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 

Kontrollutvalg medlem 2 Kjell Ivar Johansen 1 år 2023/2025 Forlenget to år 
Kontrollutvalg varamedlem Ole Rasch  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 

3. Dommerkontakt  Eva Henriette Trondsen 1 år 2023/2024 Ny 
4. Representant til MH-styret Ole Rasch  1 år 2023/2024 Ny 
5. Vara MH-styret  Hans Jørgen Kibsgaard 1 år 2023/2024 Ny 
 
ARRANGEMENTSKOMITE 
1. Medlem   Ellen Veinan  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
2. Medlem   Victoria Hansen  1 år 2023/2024 Ny 
3. Medlem   Trine Amundsen   1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
4. Medlem   Gøran Nilsen  1 år 2023/2024 Forlenget ett år 
5. Medlem   Julianne Andreassen 1 år 2023/2024 Ny 
 

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) Tor Zakariassen (leder), Trond Dalhaug og 

June Stene Flæsen. Vara: Tove Brattland 

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til valgkomite vedtas 


