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PROTOKOLL ÅRSMØTE ÅSANE FOTBALL 11 MARS 2021 

 

Styreleder Jostein Hatlebrekke ønsket velkommen og gikk gjennom smittevernregler for kvelden.  

 

1. Godkjenne antall stemmeberettigede 
a. 20 stemmeberettiget er registrert og godkjent. 

 
2. Velge dirigent 

a. Svein Føllesdal ble valgt til dirigent. 
 

3. Velge protokollførere 
a. Roald Bruun-Hanssen ble valgt til å skrive protokoll. 

 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

a. Monica Eriksen og Ivar Sandes skriver under protokollen. 
  

5. Godkjenne innkallingen 
a. Innkallingen ble godkjent. 

 
6. Godkjenne sakslisten 

a. Sakslisten ble godkjent. 
 

7. Godkjenne forretningsorden 
a. Forretningsorden ble godkjent med tillegg av fri taletid. 

 
8. Behandle idrettslagets årsberetning 

a. Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.  
i. Innledningen – ok 

ii. Organisasjon – ok 
iii. Administrasjon – ok 
iv. Økonomi – ok 
v. Marked og media – ok 

vi. Medlemstall – ok 
vii. Frivillighet – ok 

viii. Sportslige – ok 
b. Årsberetningen ble godkjent. 

 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

og revisors beretning 
a. Regnskap v/Jostein Hatlebrekke  

i. Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 1 153 981- og balansen viser 
egenkapital på kr. 2 414 917-  

ii. Aktivitetsnivået – bredde og topp hånd i hånd. 
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iii. Meget godt resultat, men mange fikk ikke spille – krevende og veldig tøft for 
mange. Berømme administrasjonen, frivillige, trenere og ledere som har stått 
på.  

iv. Tapte mye inntekter på både sponsorsiden og arrangementssiden pga 
pandemien. Har vært flink å styre kostnader og flink til å søke midler gjennom 
de ulike støtteordningene.  

v. Gode sportslige prestasjoner og resultater har gitt et meget godt resultat med 
økte medieinntekter og flere gode spillersalg til høyere nivå.  

vi. Regnskapet ble vedtatt. 
b. Kontrollkomiteen godkjenner regnskapet og deres beretning er vedtatt. 
c. Revisors beretning ble vedtatt.  

 
10. Behandle forslag og saker 

a. Fra styret;  
i. Livslangt medlemskap som støttemedlem ble vedtatt. Pris er kr.7000- 

 
b. Mulighet til å bytte revisjonsselskap. 

i. Årsmøte gav styret fullmakt til å velge revisjonsselskap. 
 

c. Utnevnelse av æresmedlemmer – egen komite bestemmer dette. 
i. Styrets innstilling om at årsmøte godkjenner æresmedlemskap fikk – 12 

stemmer 
ii. Helge Føllesdal sitt forslag om egen komite fikk – 7 stemmer. 

iii. Forslaget falt.   
iv. Tilførsel etter innspill fra Roald Bruun-Hanssen – personer som er 

æresmedlemmer i klubben kan komme med innspill til styret og brukes som 
høringsinstans for styret i spørsmål knyttet til æresmedlemskap.  
 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
a. Styrets forslag til kontingenter ble vedtatt. 

i. Svein Føllesdal orienterte om hvordan det fungerer i dag. Spesielt mtp de som 
ikke har råd til å betale.   

ii. Jan olav Jørgensen foreslo at klubben burde ha et fond som de som trengte 
det kunne søke til. 

iii. Johnny Smedvik orienterte om kommunen sine støtteordninger og mente 
klubben burde se nærmere på mulighetene som finnes der.  

iv. Treningsavgiften – vedtas av styret. 
  

12. Vedta idrettslagets budsjett 
a. Orientering v/daglig leder  

i. Øker sponsorinntektene 
ii. Øker arrangementsinntektene – finnes støtteordninger  

iii. Beskjeden på Markeds og media inntektene 
iv. Medlem og aktivitet – vi håper på normal aktivitet 
v. Spillersalg – posten er nesten oppnådd 

vi. Andre inntekter – samfunnsnyttige midler, private velgjørere. Vi har gode 
medspillere 

vii. Kostnadssiden  

ENV36553030-2441-ACAC-0694-EEFB
03/17/2021 21:39 PM UTC



3 
 

viii. Profesjonalisering av det sportslige  
ix. Personalkostnadene er stor post, mange på korte kontrakter, spillerlønn. 
x. Budsjetterer med et overskudd på kr. 222 000-  

b. Spørsmål fra Tonje Grieg – burde ikke klubben ha en sportssjef? Posten står i 
organisasjonskartet. 

i. Daglig leder svarte at man jobbet med saken , men kunne ikke si når man 
regnet med å få det på plass.  

c. Helge Føllesdal – vi bør anskaffe 3’er baner med vant til barneavdelingen. Vi bør 
også leie treningsfasiliteter til bredden, spesielt på vinterstid. . Det ble støttet av 
Sturle  

d. Johnny Smedvik – Ønsker å få synliggjort hvor mye som er satt av til barnefotballen? 
Ved å  synliggjøre og stimulere kan vi få økt interesse? 

e. Jan Olav Jørgensen – berømmet medlemmene for et fantastisk engasjement 
f. Innspillene ble tatt til etterretning og budsjettforslaget ble vedtatt.  

    
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

a. Gjennomgang v/Daglig leder 
b. Organisasjonsplanen ble vedtatt.  

  
14. Foreta valg  

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlem 
i. Sturle Larsen – hvordan ivaretar vi barnefotballen i styret etter at Johnny har 

gått ut? 
ii. Christoffer Lampe – de som er innstilt har kompetanse til å løse oppgaven 

totalt. 
iii. Jostein Hatlebrekke – takknemlig for en klar og tydelig tilbakemelding. Vi 

ønsker å evaluere hvordan klubben fungerer i alle ledd og iverksette tiltak 
etter den evalueringen.  

b. Valg  
i. Jostein Hatlebrekke – styreleder – ikke på valg  

ii. Svein Andreassen – Nestleder valgt for 2 år 
iii. Jeanette Heggland – styremedlem – ikke på valg  
iv. Øyvind Vatne – ikke på valg  
v. Eirik Skjælåen – Styremedlem valgt for 2 år 

vi. Magne Hausberg – Styremedlem valgt for 2 år  
vii. Ivar Sandes – Varamedlem valgt for 1 år 

viii. Monica Eriksen – Varamedlem valgt for 1 år  
 

c. Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem 
i. Nils Petter Lampe valgt for 2 år  

ii. Magne  – ikke på valg . 
 

d. Rep til ting og møter  
i. Fullmakt til styret å velge personer.  

ii. Innspill fra Helge Føllesdal - Åsane fotball skal delta på alle nivå. 
  

e. Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem 
i. Helge Føllesdal ble valgt. 
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ii. Stig Larsen ble valgt.  
iii. Styret vil jobbe videre med et tredje medlem.  

  
15. Engasjere revisor    

a. Styret har fullmakten.  

 

Roald Bruun-Hanssen, Johnny Smedvik og Christoffer Lampe ble takket for innsatsen for klubben.  

 

Referent  

Roald Bruun-Hanssen 

 

Decisorer 

 

Ivar Sandes      Monica Eriksen.   
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