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AGENDA 
 
Årsmøte i Åsane Fotball, torsdag 12. mars 2020 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede. 

2.         Velge dirigent. 

3.         Velge protokollfører. 

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5.         Godkjenne innkallingen. 

6.         Godkjenne saklisten. 

7.         Behandle idrettslagets årsberetning, inkl organisasjonsplan. 

8.         Behandle regnskap 

9.   Kontrollutvalgets beretning. 

10  Revisors beretning. 

11.       Behandle forslag og saker.       

12.       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

13.       Vedta idrettslagets budsjett for 2020. 

14.       Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder og to medlemmer. 

15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
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Årsberetning 2019 
 
Styret i Åsane Fotball har hatt følgende sammensetning i perioden: 
 
 Leder    Jostein Hatlebrekke   
 Nestleder   Svein Andreassen  
 Styremedlem   Roald Bruun-Hanssen 
 Styremedlem   Jeanette Heggland 
 Styremedlem   Jonny Smedvik 
 Varamedlem   Monica Eriksen 

Varamedlem   Stig Larsen 
Varamedlem   Ivar Sandnes 

 
Det ble avholdt elleve styremøter i 2019. Styret var også representert på Norges 
Fotballforbund sitt ting, samt kretstinget i NFF Hordaland. Representanter fra styret 
har deltatt på møter i regi av NFF Hordaland, samt interne møter som lagledermøter, 
medlemsmøte og seminarer.  
 
Organisasjon 
 
Barneutvalget, ungdomsutvalget og dommerutvalget har videreført sitt arbeid.  
 
Det ble i 2018 etablert et sportslig utvalg som fikk sportslig ansvar for barne- og 
ungdomsfotballen og som skulle bidra til en god overgang fra barne- til 
ungdomsfotballen. Utvalget hadde flere møter i 2019, men uten at man klarte å finne 
den riktige arbeidsformen for gruppen. Fra 2020 er det enighet om at sportslig utvalg 
sin rolle og mandat må beskrives tydeligere.  
 
Åsane Fotball fungerte uten sportslig leder fra sesongstart. Oppgavene som tilhører 
denne rollen ble fordelt mellom hovedtrener og daglig leder/administrasjonen. Det var 
ingen ideell løsning, men en modell klubben ser for seg blir løsningen i 2020 også. 
Sportslig leder-rollen er definert på organisasjonskartet, og det må på sikt være et 
mål å få inn en faglig sterk og samlende person som sørger for den røde (oransje) 
tråden i hele det sportslige arbeidet i klubben. 
 
Styret ønsker å takke Trond Bjørndal som i mange år la ned mye godt arbeid som 
sportslig leder i klubben. 
 
Styret valgte våren 2019 å rekruttere en daglig leder i full stilling. Etter en god 
prosess falt valget på Gorm Natlandsmyr (51), som begynte 1. juli. Han kom da fra 
stilling som kommunikasjonssjef i SK Brann, der han hadde en lederrolle i tolv år. 
  
Styret ønsker å takke Nils-Petter Lampe for innsatsen som daglig leder. 
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Ettersom klubben ikke hadde sportslig leder i 2019 var heller ikke «Teknisk hjerte» 
spesielt velfungerende. Dette er et organ man igjen må se på for å kunne ta ut effekt 
av arbeidet.  
 
Administrasjon 
 
Åsane Fotball hadde en administrasjon bestående av daglig leder Nils-Petter Lampe 
i 50 prosent stilling ut juni. Deretter overtok Gorm Natlandsmyr som ny daglig leder i 
100 prosent stilling. Ellers besto administrasjonen av Per Christian Larsen 
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(klubbsekretær/regnskap, 50 prosent stilling) og Paul Tengs (markedssjef, 80 prosent 
stilling). Sistnevnte sa opp sin stilling høsten 2019 og hadde sin siste arbeidsdag 31. 
desember. Klubben er takknemlig for den innsatsen Paul har gjort for å bygge opp et 
godt nettverk av samarbeidspartnere. 
 
I tillegg til de overnevnte har mediesjef Odd Krister Føllesdal og anleggsansvarlig 
Svein B. Skei hatt en begrenset kostnadsdekning for det arbeidet som har vært 
utført. Klubben er takknemlig for deres bidrag innenfor mange ulike områder. 
 
Økonomi 
 
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et overskudd på kr 206.173. Klubben har en 
egenkapital pr 31.12 2019 på kr 1.258.411.  
 
Etter nedrykket til PostNord-ligaen høsten 2018 opplevde klubben en betydelig 
inntektsreduksjon, blant annet fordi medieinntekter nesten er ikke-eksisterende på 
tredje divisjonsnivå. Det ble gjort kostnadsmessige tilpasninger for å utligne dette 
inntektsbortfallet før 2019-sesongen, men budsjettet viste seg likevel å være for 
optimistisk. 
 
Inntektsnedgangen ble også synlig i bedriftsmarkedet, selv om mange av våre 
trofaste partnere var med klubben ned i PostNord-ligaen. Det ble også nedgang i 
antall tilskuere på kampene, selv om publikumsinntekter fra to kvalifiseringskamper 
på høsten veide noe opp for dette.  
 
Når regnskapet likevel viser overskudd, skyldes det økonomisk bidrag fra en privat 
velgjører. Dette gjør også at Åsane Fotball fortsatt har positiv egenkapital. Det er vi 
svært takknemlige for. Samtidig er styret bevisst på at det må drives svært streng 
kostnadskontroll i fortsettelsen.  
 
Klubben var underlagt NFF sitt lisenssystem for spill i PostNord-ligaen.  
 
Marked og media 
 
Som nevnt under økonomi ble inntektene i bedriftsmarkedet redusert som følge av 
nedrykket til PostNord-ligaen. De som var med fikk ta del i tradisjonelle 
arrangementer, både sosiale og faglige, og vi håper og tror bedriftene fikk godt 
utbytte for sitt engasjement i klubben. 
 
Fra sommeren av ble det innført nyhetsbrev som ble sendt til både medlemmer og 
samarbeidspartnere. Det ble også laget innhold om samarbeidspartnerne i disse 
brevene, og vi vet at det ble opplevd som svært positivt. 
 
Nyheter fra Åsane ble som tidligere år formidlet jevnt og trutt via klubbens egeneide 
kanaler, som nettside, Facebook, Instagram og Twitter. Det var også dekning av A-
lagets kamper i disse kanalene, godt hjulpet av videomateriell fra Amedia og 
stillbilder fra Hordalandsfotball. 
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Medlemmer 
 
Åsane Fotball hadde 618 medlemmer ved utgangen av 2019. 
 
Foruten årsmøtet ble det arrangert et medlemsmøte for trenere/ledere og andre 
inviterte på høsten. Der var Carl-Erik Torp fra KFUM Oslo gjest og fortalte hvordan 
klubben hans klarte å kombinere topp- og breddesatsing, dyrke klubbens verdier og 
få barnefotballspillere interessert i klubbens A-lag. Nyansatt daglig leder, Gorm 
Natlandsmyr, påpekte overfor deltakerne på møtet at Åsane kommer til å ta tak i 
disse problemstillingene. 

Det sportslige 
 
Ansatte trenere 
 
Hovedtrener A-lag: Morten Røssland (100 %). 
Assistenttrener A-lag/utviklingssjef: Sindre Tjelmeland (100 %). 
Åsane 2-trener: Renate Blindheim (50%). 
Trenerkoordinator barnefotball/FFO/ekstratreninger: Hedda Duffy (50%). 
 
Øvrige trenere/støtteapparat var tilknyttet klubben på dugnad eller i deltidsroller ved 
siden av sivile jobber/studier. Rundt A-laget gjorde Andreas Søreide (keepertrener), 
Åge Skjeldestad (ressurstrener) og Bendik Kristoffersen (fysisk trener) en viktig jobb. 
 
Ved siden av de stillingene som er omtalt over, ble det lagt ned et betydelig antall 
dugnadstimer i driften av idrettslaget. Selv om målet er å bygge en sterkere 
administrasjon og et mer profesjonelt apparat rundt lagene våre, vil vi også i 
overskuelig fremtid trenge ildsjeler som legger ned betydelig dugnadsinnsats til det 
beste for Åsane. 
 
Sportslige resultater 
 
A-laget 
 
Åsane var tilbake i PostNord-ligaen for første gang siden 2014-sesongen. Det ble 
opprykk til OBOS-ligaen sent på høsten etter kvalifiseringsspill mot Kvik Halden og 
Notodden. 
 
Det nye trenerteamet bestående av Morten Røssland og Sindre Tjelmeland maktet i 
løpet av kort tid å innføre en spillende, offensiv og publikumsvennlig stil. Spillerne var 
også svært begeistret for måten å spille på, og i løpet av året fikk vi mye skryt fra 
fotball-Norge for endringene som ble iverksatt. Det opplevdes som om Åsane hadde 
«funnet seg selv» igjen. 
 
Laget skapte enormt mange målsjanser og scoret 66 mål i serien. Det ga 2. plass i 
PostNord-ligaen avdeling 2 og opprykkskvalifisering. I cupen var Brann motstander i 
3. runde. Kampen ble spilt på Myrdal i dårlig vær, så publikumsoppslutningen var 
skuffende. Det var også resultatet, det endte 2-0 til Brann. 
 
Det er definitivt verd å merke seg at en rekke unge spillere var sentrale på laget som 
rykket opp. Spilletiden for juniorspillere på A-laget var hele 6000 minutter. Blant dem 
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som fikk sitt gjennombrudd dette året var Ole Didrik Blomberg den aller beste, og han 
fikk prisen for Årets gjennombrudd. Simen Lassen ble Årets spiller og Joakim 
Hammersland toppscorer med 19 mål (15 i serien og fire i kvaliken). 
 
U-laget 
 
Åsane 2 spilte i 4. divisjon med et ungt lag. De fikk noe hjelp fra A-lagstroppen i 
perioder, men også uten hjelp fra mer etablerte spillere hentet laget mange poeng. 
Utpå høsten lå det an til opprykksdrama, men poengfangsten mot slutten av 
sesongen ble mager, og laget endte til slutt på 5. plass med 37 poeng.  
 
Det ble opplevd som positivt at U-laget samarbeidet tett med A-laget. Spillestil og 
treningsprinsipper ble delt, og ressurspersoner delte sin kompetanse i begge 
gruppene. 
 
U-laget deltok i NM G19. Der ble Stord for sterke med 4-1-seier i 3. runde. 
 
Åsane Fotball hadde i 2019 ytterligere to seniorlag: Åsane 3 i 5. divisjon og Åsane 4 i 
7. divisjon. Dette er ikke satsingslag, men spillere som har det kjekt sammen. 
 
Ungdomsfotballen 
 
Ungdomsutvalget hadde følgende sammensetning: 
 
 Leder  Helge Føllesdal 
 Medlem Kim Opstvedt 
 Medlem Roald Bruun-Hanssen 
 Medlem Ann Marit Holmøy 
 Medlem Tom Østenstad 

Medlem Jarle Nygård-Sture 
Medlem Sindre Tjelmeland/Renate Blindheim 

 
Det har blitt avholdt flere møter i perioden. Hovedfokus i vårsesongen var etablering 
av trenerforum og trenerkurs, og i høstsesongen var den viktigste oppgaven å få på 
plass trenere til alle lagene. Situasjonen på trenersiden ble etter hvert svært god.  
 
Åsane Fotball deltok med åtte lag i ungdomsfotballen: 
 
G13 spilte i 2. divisjon.  
G14-1 spilte i 1. divisjon.  
G15 spilte i 2. divisjon.  
G16-1 spilte i 2. divisjon.  
G16-2 spilte i 2. divisjon.  
G19-1 spilte i 1. divisjon, men ble trukket fra høstsesongen. 
G19-2 spilte i 2. divisjon. 
G19-3 spilte i 3. divisjon og vant denne.  
 
Norway Cup 
 
Fire lag deltok.  
G17 kom til 1/8-delsfinalen.  
G16-1 kom til 1/16-delsfinalen. 
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G12-2 nådde ikke sluttspillet.  
G14 kom til 1/32-delsfinalen.  
 
Denne cupen bør, slik ungdomsutvalget vurderer det, prioriteres høyere av klubbens 
satsingslag. 
 
Adidas Cup 
 
G14 og G16 deltok i Adidas Cup, men gikk ikke videre etter puljespillet. 
 
Åsane Cup 
 
Dette er en gratis cup som elleverlagene deltar årlig på. 
G13 spilte puljespill 
G14 tapte kvartfinalen. 
G15 spilte puljespill. 
G16-2 vant finalen. 
G19-2 tapte semifinalen. 
G19-3 tapte finalen.  
 
I 2020 er det Åsane sin tur å arrangere cupen. Det er ungdomsutvalgets oppfatning 
av cupen må prioriteres av alle våre lag. 
 
Vi takker alle våre trenere og lagledere for vel gjennomført arbeid for klubben i 2019. 
 
Oris Dental Cup 
 
Oris Dental cup (Arken Cup) ble gjennomført over to helger i januar 2019. Her deltok 
cirka 200 lag og nærmere 1800 spillere.  
 
Barnefotballen 
 
Barnefotballutvalget hadde følgende sammensetning i 2019: 
 
Sturle Larsen  Leder BU 
Jonny Smedvik   Medlem 
Hedda Duffy    Trenerkoordinator 
Kristian Mo   Medlem 
 
I 2019 besto barnefotballen (6-12 år) av 18 treningsgrupper med totalt 32 lag påmeldt 
i serien. Totalt var det 250 spillere fordelt på alle aldersgruppene. 
 
Barnefotballutvalget (BU) var medarrangør på familieweekend i juni og nabofest i 
oktober på Myrdal. Dette er populære gratisturneringer for de yngste med deltakelse 
fra gutter og jenter i aldersgruppene 6-8 år. 
 
BU arrangerte også oppstartsdag for nye lag etter sommerferien. I juni, i forbindelse 
med familieweekend, ble det arrangert barnehagedag der barn kunne få teste ut 
fotball. I august arrangerte vi oppstarten med ny årgangen med cirka 70 nye 
skolebarn i G06. Det ble også opprettet et G05-lag for ivrige barnehagebarn. Det 
laget besto av rundt 12 barn. 
 



7 
 

BU arrangerte også diverse trenerforum og kurs, som barnefotballkveld og 
grasrottrenerkurs. Utover dette ble det begynt planleggingen av flere sosiale 
arrangement i barnefotballen. Det første som kommer i 2020 er kick-off for 
barnefotballen lørdag 21. mars. 
 
FFO  
 
Åsane arrangerte Fotballfritid etter skoletid i 2019 også. Oppslutning var dessverre 
dalende, og tiltaket var heller ikke økonomisk lønnsomt. Mot slutten av året ble det 
besluttet å avvikle FFO, i hvert fall for en periode. Åsane ønsker å takke Hedda Duffy 
som var ansvarlig for FFO. 
 
Ekstratreninger 
 
Åsane arrangerte ekstratreninger på tidlig ettermiddagstid for spesielt motiverte barn i 
hele 2019. Deltakelsen var heller ikke her som ønsket, og mot slutten av året ble det 
etablert en ny modell der trenerne på utviklingsavdelingen skal overta treneransvaret. 
Fra nyttår ble tiltaket omdøpt til Åsane-akademiet.  
 
Anlegg 
 
2019 ble et slags mellomår på anleggssiden, slik 2020 også kommer til å bli. 
Barnefotballen holdt til på Rolland, mens ungdom- og voksenlagene, inkludert A- og 
U-laget, spilte på Myrdal stadion. De fysiske forholdene var greie, også i den 
avgjørende kvaliken mot Notodden etter at Bergen kommune hadde gjort en 
strålende innsats for å gjøre den delvis frosne banen kampklar. Vestlandshallen ble 
hyppig benyttet på vinterstid, spesielt av A-laget. 
 
Dommere 
 
I sesongen 2019 hadde vi totalt tolv dommere registrert i Åsane Fotball. Det var nok 
ikke alle som dømte tilstrekkelig mange nok kamper til å være med i det antallet som 
blir godkjent av kretsen, men vi hadde nok dommere til å dekke det antall vi skal i 
forhold til antall påmeldte lag.   
 
Klubbens dommere var fordelt fra 5. divisjon og nedover. Ruben Føllesdal har deltatt 
i Norcor. Det var to personer som tok rekrutteringsdommerkurs i sesongen.  
 
Klubben hadde tilstrekkelig med klubbdommere til disposisjon for lagene i 
barnefotballen. 

 
Bergen 3. mars 2020 

 
 
 

Jostein Hatlebrekke    Svein Andreassen  Roald Bruun-Hanssen 
Styreleder    Nestleder   Styremedlem  
 
 
Jeanette Heggland   Jonny Smedvik  Gorm Natlandsmyr  
Styremedlem    Styremedlem   Daglig leder 



ÅSANE FOTBALL

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap
Note 2 019 2018

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter, avgiftspliktige 2 883 303 8 847 427
Driftsinntekter, avgiftsfrie 8 942 691 8 048 742

 
Sum driftsinntekter 11 825 995 16 896 170

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader 554 388 1 224 128
Lønnskostnader 2 6 554 551 9 962 698
Avskrivning 5,6 97 243 122 545
Annen driftskostnad 4 411 931 5 548 833

 
Sum driftskostnader 11 618 114 16 858 204

Driftsresultat 207 881 37 966

FINANSINNTEKTER  OG  -KOSTNADER:
Renteinntekter 3 431 3 253
Rentekostnader 5 139 7 906
Andre finanskostnader 0

 
Netto finansposter -1 708 -4 653

Resultat før skatt 206 173 33 313

SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat 1 0 0

Årsresultat 206 173 33 313

OVERFØRINGER:
Overført til/fra annen egenkapital 3 -206 173 -33 313

 
Sum overføringer -206 173 -33 313



ÅSANE FOTBALL

BALANSE

Note 31.12.19 31.12.18
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler (spillerkontrakter) 5 45 833 9 096
Bygninger (Åsastuen) 6 279 438 319 358
Inventar og utstyr 6 27 628 30 096

Sum anleggsmidler 352 899  358 550

OMLØPSMIDLER
Varelager 19 000 19 000
Kundefordringer 13 112  877 188
Opptjente ikke fakturerte inntekter 496 058  504 262
Andre kortsiktige fordringer 154 149  81 300

 
Sum omløpsmidler 682 318  1 481 749

Betalingsmidler 1 1 632 003  1 340 184
 

Sum omløpsmidler 2 314 321 2 821 933

Sum eiendeler 2 667 220 3 180 483

 



ÅSANE FOTBALL

BALANSE

Note 31.12.19 31.12.18

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen opptjent egenkapital 3 1 258 411 1 052 239

 
Sum egenkapital 1 258 411  1 052 239

GJELD
Kortsiktig gjeld  
Kassekreditt (limit kr 500.000) 0  0
Leverandørgjeld 24 766  350 813
Skyldig offentlige avgifter 426 163  762 774
Annen kortsiktig gjeld 957 881  1 014 658

 
Sum kortsiktig gjeld 1 408 809  2 128 244

 
Sum gjeld 1 408 809 2 128 244

Sum gjeld og egenkapital 2 667 220  3 180 483

Jostein Hatlebrekke - Styreleder Jonny Smedvik - Styremedlem

Svein Andreassen - Styrets nestleder Roald Eric Bruun-Hanssen - Styremedlem

Jeanette Heggland Søvik - Styremedlem Gorm Natlandsmyr, Daglig leder

Ulset, 03.03.2020
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Noter til regnskapet for 2019 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak. 
 
 
Note 1 – Regnskapsprinsipper 
 

Salgsinntekter  

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt 
med utførelsen.  

Mottatt ekstern støtte periodiseres i regnskapet i henhold til intensjonen til giver.  

Vurdering og klassifisering av balanseposter 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg 
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.  

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 
tap. 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. 

Varige driftsmidler/Spillerrettigheter 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.  

Selskapet aktiverer kjøpskostnader i forbindelse med spillerinvesteringer, herunder agenthonorarer og 
sign-on-fees redusert med andel som finansieres av eksterne parter. Aktiverte kostnader blir avskrevet 
i henhold til antall sesonger spilleren skal spille i Åsane Fotball i henhold til kontrakt. Rettighetene 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

Spillerkjøp blir gjennomført i regnskapet i det kalenderåret spilleren formelt er blitt spilleklar for ny 
klubb. Dette samsvarer med tidspunktet for når et nytt ansettelsesforhold er etablert og risikoen for 
spilleren går over til ny klubb. 

Skatt 

Ingen deler av Åsane Fotballs virksomhet er skattepliktig. 
 
Bankinnskudd 
Av bokførte bankinnskudd utgjør kr  185.618 bundne skattetrekksmidler. 
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Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, revisjonshonorar m.v. 
 
Lønnskostnader 2019  2018 

Lønninger 5.280.959  7.570.248 
Folketrygdavgift 753.018  1.082.041 
Kollektiv pensjonsforsikring – OTP 74.944  104.618 
Trenerhonorar i næring 36.000  657.754 
Andre personalkostnader 409.629  548.037 

Sum 6.554.551  9.962.698 
    
Gjennomsnittlig antall ansatte 27,0  33,0 

 
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor   

 2019  2018 

Daglig leder 592.596  303.607 
Daglig leders andel av pensjonspremie 9.547  5.064 
Styrehonorar 0  0 
Revisor, lovbestemt revisjon (eks. mva) 48.900  41.260 
Revisor, annen bistand (eks. mva) 26.291  53.863 

 
 

Pensjoner 
Åsane Fotball er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er innskuddsbasert og det kostnads-
føres løpende alle påløpte innskuddsforpliktelser. 

 
 
Note 3 - Egenkapital 
 

 Annen 
egenkapital 

Egenkapital 01.01 1.052.238 
Årets overføringer 206.173 
Egenkapital 31.12 1.258.411 

 
 
Note 4 – Fordringer og gjeld 
 
Det er ikke bokført fordringer som har forfall mer enn fem år frem i tid eller langsiktig gjeld som 
forfaller mer enn fem år frem i tid. 
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Note 5 – Immaterielle eiendeler 
   

Spillerrettigheter 
Anskaffelseskost 01.01  138.192 
Tilgang   70.000 
Avgang   138.192 
Anskaffelseskost 31.12  70.000 
Akk. avsk./nedsk. 01.01  0 
Akk. avskrivn. 31.12  24.167 

Bokført verdi 31.12  45.833 
 
Årets avskrivninger  33.263 
Årets nedskrivninger  0 

 
 
Note 6 – Varige driftsmidler 

  
Fast eiendom 

 
Inventar og utstyr 

Anskaffelseskost 01.01 598.798 123.773 
Tilgang  0 21.592 
Avgang  0 0 
Anskaffelseskost 31.12 598.798 145.365 
Akk. avsk./nedsk. 01.01 279.440 93.677 
Akk. avskrivn. 31.12 319.360 117.737 

Bokført verdi 31.12 279.438 27.628 
    
Årets avskrivninger 39.920 24.060 
Årets nedskrivninger 0 0 
Avskrivningsplan Linært t.o.m. 2026 5 år lineær 
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Uavhengig revisors beretning - Åsane Fotball 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
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INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

Fra valgkomiteen: Forslag til sak på årsmøtet 

 

Styret utvides fra 5 til 6 faste medlemmer og antall varamedlemmer reduseres 
fra 3 til 2 personer.  

Begrunnelse: Dette for å styrke fotballkompetansen samt sikre kontinuitet i 
styret. 
 



Forslag kontingenter 2021:   

 

Dette er de gjeldende kontingentene (for 2019 og 2020): 

Aktive t.o.m 12 år     1.200 

Aktive f.o.m 13 år     1.600 

Treningsavgift satsingslag ungdom   1.500 

Treningsavgift breddelag ungdom   500 

Passive/støttemedlemmer    400 

Alle kontingentene over inkluderer kontingent til Alliansen. 

 

Styrets forslag til kontingenter gjeldende fra 2021: 

Aktive t.o.m 12 år     1.400 

Aktive f.o.m 13 år     1.800 

Treningsavgift satsingslag ungdom   Vedtas av administrasjonen. 

Treningsavgift breddelag ungdom   Vedtas av administrasjonen. 

Passive/støttemedlemmer    500 

 

Styret ber årsmøtet om at administrasjonen kan fastsette treningsavgiftene for 
samme tidsrom (er tillatt i henhold til klubbens lover). 



Resultatregnskap / Budsjett

Regnskap 
31.12.18

Budsjett 
2019

Regnskap 
31.12.19

Budsjett 
2020

Inntekter:
Reklame-/sponsorinntekter 5 119 360 4 055 000 2 413 000 2 700 000

Kampbillettinntekter 344 621 150 000 153 733 400 000

Andre kampdagsinntekter 120 343 100 000 0 0

Medie- og ligasponsoratinntekter 1 930 012 173 500 308 716 1 880 000

Medlems- og aktivitetsinntekter 1 818 099 1 894 500 1 747 552 2 041 000

Andre salgsinntekter 5 196 0 320 0

Leieinntekter 0 0 0 0

Andre inntekter 5 968 434 4 687 265 6 951 488 4 867 000
SUM Driftsinntekter 15 306 064 11 060 265 11 574 809 11 888 000

Kostnader:
Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr. kost 3 969 143 2 918 625 3 114 952 3 016 000

Personalkostn. spillere 4 275 417 2 050 000 2 017 158 2 600 000

Personalkostn. Trenere/medisinsk støtteapp. 4 095 734 2 598 591 2 636 948 2 600 000

Personalkostn. adm./andre 1 899 586 2 046 976 2 086 528 2 122 000

Avskrivning spillerkontrakter 57 870 24 094 33 263 35 000

Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0 0

Avskrivninger for øvrig 64 675 65 000 63 980 52 434

Nedskrivninger for øvrig 0 0 0 0

Administrasjonskostnader 282 888 283 500 328 498 295 532

Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 369 615 370 000 406 000 310 000

Bane og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0 0

Kostnader reklame/sponsor 329 335 175 000 192 413 110 000

Salgskostnader 0 0 0 0

Andre driftskostnader 748 815 498 000 672 974 689 791
SUM Driftskostnader 16 093 077 11 029 786 11 552 714 11 830 757
DRIFTSRESULTAT I -787 013 30 479 22 096 57 243

Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 824 979 0 185 785 0

Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 0 0 0

Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 0 0 0
Leie/utleie spillere 0 0 0 0
Netto transfer 824 979 0 185 785 0

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre immaterielle eiendeler 0 0 0
Driftsresultat II 37 966 30 479 207 881 57 243

Finansinntekter 3 253 2 000 3 431 2 000

Finanskostnader 7 906 5 000 5 139 5 000
Finansnetto -4 653 -3 000 -1 708 -3 000

RESULTAT FØR SKATT 33 313 27 479 206 173 54 243

Skatter 0 0 0

ÅRSRESULTAT 33 313 27 479 206 173 54 243

Denne oppstilling følger rapporteringsmal til NFF, og samsvarer ikke fullstendig med Åsane Fotballs årsregnskap.
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Innstilling fra valgkomitéen til ÅFs årsmøte 2020 

Valgkomiteen har etter beste evne, på en grundig måte, gjennomført arbeidet med å 
vurdere mulige kandidater til styret. Oppgaven (utvidet mandat) som årsmøtet 2019 
gav oss, er lagt til grunn. Derfor har bl.a. forventing til styret om større 
gjennomføringsevne og operative bidrag fra medlemmene vært viktige tema i 
samtalene med medlemmer og mulige kandidater. Vi har også vektlagt engasjement for 
Åsane (Vi é Åsane!). Det har vært viktig for oss å beholde kvinneandelen i styret på 
minst samme nivå som i siste periode. Derfor er det gledelig at vår innstilling er i tråd 
med ambisjonen, men vi vil likevel påpeke at kjønnsbalansen kunne vært bedre.  

Vi har vurdert styrets sammensetning med hensyn til komplementær kompetanse. I 
utgangspunktet vurderer valgkomitéen at styret er sammensatt relativt balansert og 
med god kompetanse på alle viktige områder. Men klubben er generelt blitt mer sårbar 
på toppfotballkompetanse etter at klubbens sportslige leder fratrådte i fjor. Funksjonen 
er av økonomiske grunner ikke erstattet, men er ivaretatt av hovedtrener i samarbeid 
daglig leder. I en slik situasjon ser valgkomiteen økt risiko for at maktforholdet kan 
forskyves i uheldig retning siden toppfotballen er både klubbens største inntektskilde 
og største utgiftspost. Derfor foreslår vi å utvide fotballkompetansen i styret med en ny 
person slik at styret har flere som kan bidra med faglige råd til styret, administrasjonen 
og trenerapparatet. Valgkomitéen mener å ha funnet en kandidat som tilfredsstiller 
slike kompetansekrav. For å sikre kontinuitet i dette forslår vi at årsmøtet vedtar å 
utvide styret med et fast medlem.  

Valgkomitéen har også vurdert styrets størrelse og sammensetning i tilknytning til 
barne- og ungdomsfotballen. Klubben har i dag velfungerende utvalg, men det kan 
synes å mangle faste strukturer som ivaretar kommunikasjon og involvering på en god 
nok måte. Vi tror ikke løsningen på dette er å utvide styret med flere medlemmer. 
Barne- og ungdomsfotballen har i dag representanter i styret. Men vi har forslag til 
andre organisatoriske endringer med bl.a. ny møtestruktur. Dette er beskrevet i et eget 
notat som er stilet til styret. I notatet har vi også samlet andre forslag, innspill og 
forventinger til styret som starter arbeidet etter årsmøtet.  

Valgkomitéen har hatt flere fysiske møter i tillegg til telefonmøter og korrespondanse 
på e-post og SMS.  Vi har hatt møter med alle faste medlemmer i styret, forrige og 
nåværende daglig leder, tidligere sportslig leder samt hovedtrener for A-laget. I tillegg 
har vi hatt møter og telefonsamtaler med mulige kandidater til styret og andre 
«stakeholders».  Vår kommunikasjon med varamedlemmene har dels vært fysiske 
møter og på telefon.  

Tusen takk til alle som har kommet med forslag og innspill til oss! Det har vært 
mange, og viser et stort engasjement rundt klubben. 
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Forslag til sak på årsmøtet: 

Styret utvides fra 5 til 6 faste medlemmer og antall varamedlemmer reduseres 
fra 3 til 2 personer.  

Begrunnelse: Dette for å styrke fotballkompetansen samt sikre kontinuitet i 
styret. 

 

Valgkomiteen har etter votering kommet fram til følgende innstilling av 
styremedlemmer og varamedlemmer:  

Alle er forespurt og har sagt ja til å være kandidater 
 
Styret:  
Jostein Hatlebrekke (styreleder)        velges for 2 år, gjenvalg       
Jeanette H Søvik (fast styremedlem) velges for 2 år, gjenvalg 
Øyvind M Vatne (fast styremedlem) velges for 2 år, Ny 
Svein Andreassen (ikke på valg)        1 år igjen 
Roald Bruun-Hansen (ikke på valg)    1 år igjen 
Jonny Smedvik (ikke på valg)   1 år igjen    
 
Varamedlemmer:  
 
Monica Eriksen (varamedlem)         velges for 1 år, gjenvalg 
Ivar Sandnes (varamedlem)  velges for 1 år, gjenvalg 
 
Dersom årsmøtet ikke vedtar å utvide styret som foreslått, innstilles Øyvind 
Vatne som det tredje varamedlem iht. dagens modell. 
 
Vi har følgende innstilling til kontrollkomité: 
 
Nils-Petter Lampe  velges for 2 år, ny 
Magne Haugland  velges for 1 år, gjenvalg 
 
 
For valgkomitéen  

Bjørn Brekken  Christoffer Lampe   Helge Føllesdal 
 (sign)    (sign)     (sign) 
 


	01-Agenda årsmøte 2020
	02-Årsberetning Åsane Fotball 2019
	Årsberetning 2019
	Økonomi


	03-Årsregnskap med noter 2019
	003-Resultat 2019 v1
	004-Balanse 2019 v1
	005-Noter 2019

	04-Kontrollkomiteens beretning 2019
	05-Revisjonsberetning_Åsane_Fotball utskrift
	06-INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
	07-Kontingenter til årsmøtet 2020
	08-Budsjett 2020
	09-Innstilling fra valgkomitéen til ÅFs årsmøte 2020



