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Dagsorden
Sak 1/21

Åpning

Sak 1.b/21

Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2/21

Godkjenne innkalling, dagsorden og
forretningsorden.
Velge dirigent, referent samt 2 medlemer til å
underskrive protokoll.
Behandle årsberetning.
Behandle regnskap og revisjonsberetning.

Sak 3/21
Sak 4/21
Sak 5/21
Sak 6/21
Sak 6a/21
Sak 7a/21
Sak 7b/21
Sak 8/21
Sak 9/21

Behandling av forslag og saker
Låneopptak
Fastsette medlemskontingent.
Fastsette klubbens hoveddugnad
Vedta styrets forslag til budsjett for 2020

Sak 10/21

Orienteringssaker
9a: Klubbens organisajonsplan
9b: Informasjon fra styreleder
Valg av revisor

Sak 11/21

Valg

Sak 12/21

Avslutte årsmøte
Utdeling av Jens Rosenlund minnepokal
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Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2/21 Godkjenne Innkalling, Dagsorden og forretningsorden

Styrets tilrådning:
Årsmøtet godkjenner innkalling, dagsorden og forretningsorden slik den foreligger

Forslag til forretningsorden
1.
2.
3.
4.

Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
Det velges referent til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.
I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.
Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til
dirigenten.
5. Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak.
6. Styrets leder og sakens fremlegger/forslagstiller kan ta ordet ubegrenset antall
ganger.
7. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til
møteavviklingen.
8. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før
strek settes.
9. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.
10. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutts taletid.
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Sak 3/21 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive
protokoll
Forslag til vedtak
Pål Marius Rostad som velges som dirigent på Årsmøtet
Johnny Hansen og Kenneth Hoseth velges til å underskrive protokoll
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Sak 4/21 Behandle årsberetning for 2020
Styret etter årsmøte 2020
Verv
Styreleder
Nestleder
Marked
Arr
Leder Barn
Sportsjef
Leder ungdom

Navn
Gisle Kristian Almlid-Larsen
Torbjørn Aas
Trond Hjelmseth
Pål Marius Rostad
Eva Faksvåg
Svein Myhr
Laila Thane

Styret har avholdt 11 styremøter
Klubben har pr 31.12.2020, 380 aktive medlemmer, totalt 847 medlemmer
GENERELT:
Å utelate Covid-19 i årsberetningen vil være umulig. Klubbens aktivitet har vært sterkt preget
av de begrensninger pandemien har påført oss. Lavere aktivitet på treningsfeltet og
begrensninger i kampaktiviteten.
Klubben vil dra fram i positiv retning at vi fikk gjennomført Tine fotballskole på en god og trygg
måte i tillegg til at det innenfor begrensingene ble arrangert gode kamparrangement på barn
og ungdom. I tillegg var barnefotballkveldene en suksess i hele regionen. Fulle hus(200 stk) på
flere av kampene i ungdomsklassen er verdt å nevne. Det viser engasjement og interesse for
SFK.
Det har gjennom hele sesongen vært god oppslutning på arrangementer som klubben har
arrangert og deltatt i. Det er tydelig at det vokser godt i klubben, og at det jobbes godt i alle
ledd. I hovedsak alle i støtteapparat som skal ha æren for dette. Vi anser her alle trenere,
oppmenn, foreldre, tillitsvalgte og veteranlauget som støtteapparat.

SPORTSLIG:
Sportslig har året vært utfordrende grunnet covid-19 med mindre kamp- og treningsaktivitet.
Men i situasjonen så har det sportslige apparatet vært dyktige til å utvikle en positiv
treningskultur. Klubben flyttet på frigjorte trenerressurser på senior, ned til yngre årsklasser,
noe som ga god effekt og flere av våre lag hevdet seg godt i Trøndelag. Det å flytte kompetanse
lavere er med på å bygge framtidens spillere i SFK og bygger opp om den viktige satsningen på å
utvikle gode trenere.
Styret vil gi ros til klubbens sportslige apparat for god og strukturert arbeid gjennom året. I
tillegg har flere tatt ansvar for lagsnivåer som de ikke var forespeilet, noe som styret setter pris
på.
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BREDDE
I SFK BREDDE er vi prisgitt å ha ett engasjert foreldrekorps som stiller opp og bidrar med
kapasiteter. Det viser at det gror godt i klubben, og at det er stor entusiasme i alle ledd. Vi kan
av og til ta forgitt at foreldre stiller opp, men det er ingen selvfølge. Derfor er vi veldig
takknemlig for at dere bidrar slik at barna har gode utviklingsmuligheter på treningsfeltet.
Gjennom ny organisering i SFK BREDDE så legger klubben opp til at fokuset på barn og unge skal
styrkes. I tillegg vil inkludering bli enda viktigere for å sørge for at alle ungene i Steinkjer får
muligheten til å spille fotball og delta i aktivitet.
Klubbens viktigste lag «tilrettelagt fotball», er meget godt organisert i klubben, og de har holdt
det gående gjennom sommeren og høsten. Trygt og godt støtteapparat gir gode treninger og
godt miljø i laget, noe som smitter over på andre lag. SFK skal være en inkluderende klubb som
gir rom for «fotball for alle» og «flest mulig lengst mulig» og tilrettelagt fotball er derfor
klubbens viktigste lag.
Klubben trenger flere dommere. Det kommende året vil det være et behov for å rekruttere og
utvikle flere dommere. Det er lagt en plan for dette og vil være et fokus område for nytt styre.
Flere dommere vil være en viktig ressurs både for SFK og regionen.
Fotballhallen vil bli et pluss for hele Steinkjerfotballen og SFK har tatt initiativ til
«Steinkjeralliansen fotball» som er en sammenslutning av fotballklubbene i Steinkjer, med mål
om å jobbe i felleskap for å utnytte potensialet i Steinkjers nye storstue. Mange klubber er med
på Steinkjeralliansen fotball, noe Styret mener er viktig for fotballsamarbeidet i Steinkjer.
«Prosjekt fotballhall» har vært forankret gjennom SFK. Mandatet har vært å se mulighetene for
å fylle hallen med aktivitet og gjøre hallen til den storstua den fortjener å være. De avlegger sin
rapport i mars 2021.
Veteranlauget sin kampanje Gul stolthet, går sin gang. Dette er en kampanje styrt av
veteranlauget, og hvor de selv behandler hvor midler skal bevilges. I tillegg har Veteranlauget
som vanlig vært engasjerte og hjelpsomme når klubben har hatt behov for det gjennom året.
Styret setter pris på å bli invitert på fredagskaffe på Klubbhuset, hvor vi får gode innspill og
tilbakemeldinger.
ADMINISTRASJONEN:
Tove Dyrstad var konstituert daglig leder over sommeren og bisto til ny Daglig leder Marthe
Persgård ble tilsatt. Tove Dyrstad gjorde en kjempeinnsats for klubben i den tiden hun var
daglig leder. Klubbutvikler Andreas Holmberg har tatt tak i klubbens sportslige aktivitet og
sammen med de sportslige ansatte bidratt til treningsglede og gode sportslige resultater. Alle
skulle vel ha ønsket å sett seniorlagene på banen, men det får vi foreløpig vente på. SFK er i en
unik posisjon med tanke på kompetanse så dette er bare å bygge videre på.
Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskap for klubben og BDO ved Stig Forr har vært
klubbens revisor.
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BUA:
Klubben er stolt over BUA og de mulighetene den gir oss. Nytt kjøkken og nye møbler er på
plass, og klubben ønsker å takke alle som har bidratt med ressurser for å få prosjektet fullført.
Nytt kjøkken har bedret arbeidsmiljøet betraktelig og gjort arbeidet med servering og oppvask
mye enklere.
BUA gir nå klubben leieinntekter og klubben leier også ut BUA gratis til foreninger som jobber
ideelt med gode formål, slik kan Steinkjer Fotballklubb bidra for andre.
Kveldsmaten er klubbens viktigste arena for samhold og inkludering på tvers av lag. Styret
legger vekt på at dette tilbudet skal fortsette å vokse seg større når det er åpning for det.
Forhåpentligvis får klubben gjort stas på BUA med en offisiell åpning av «nye BUA» når det er
mulig.
KVALITETSKLUBB
SFK er godkjent kvalitetsklubb gjennom NFF. Klubben er aktiv deltager inn mot NFF sine
aktiviteter. Klubbhåndboka er klubbens viktigste redskap for å levere god kvalitet på all
aktivitet.
ØKONOMI
Klubben har levert et meget positivt resultat i 2020. Styret må berømme alle ansatte for god
innsats for å sikre klubbens resultat. God økonomistyring, gode avgjørelser og engasjerte
medlemmer har lagt grunnlaget for resultatet.
Styret påpeker at overskuddet vil ligge som egenkapital, noe som har vært for svak de siste
årene.
Klubbens økonomiske utfordringer medførte at det ble flere salgsdugnader i 2020 enn tidligere
år. Dette var nødvendig da klubben hadde utfordringer med likviditeten. Steinkjerfestivalen ble
avlyst, men SFK bidro godt på Steinkjerfestivalen STREAM, som ble arrangert.

Viser forøvrig til klubbens regnskap.

Sluttord fra styret
Styret, daglig leder og klubbutvikler legger ned mye arbeid i tilrettelegging for alle lag i klubben,
både på jentesiden, guttesiden, damesiden og herresiden. Utfordringer på enkelte plan dukker
stadig opp, men gjennom proaktivt arbeid forsøker vi å stå godt rustet til å finne løsninger på
utfordringene. Den nye organiseringen er et ledd i å løfte både breddesiden og en satsning på
toppfotball i Steinkjer. Fotball er den største idretten i Steinkjer og fotballen i Steinkjer er viktig
i Steinkjer. Derfor ønsker klubben å satse på kvalitet og utvikling, slik at SFK igjen kan bli en
ledende klubb i Trøndelag, både i bredde og på topp. Styret er opptatt av at toppsatsningen
skal være hele Steinkjers og vil derfor benytte «klubbforum» som en aktiv utviklingspartner i
SFK TOPP. «Klubbforum» er Steinkjer fotballens sitt felles forum for å diskutere og involvere
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alle distriktets klubber i en felles utvikling.
Fokus på kvalitet, kompetanse og samhold i alle ledd vil derfor være viktig framover.

Styret oppfordrer alle til å bruke klubbhåndboka aktivt, da man finner svar på det meste om
SFK i den.
Utfordringer vi står ovenfor er:
-

Innendørs fotballhall hvor det er byggestart høsten 2021
Revidering, forankring og gjennomføring av Klubbhåndbok og Sportsplan
Klubbhuset krever vedlikehold
Kompetanseheving blant trenere, lagledere og tillitspersoner
Ny organisering og omorganisering som medfører at det kommende året vil være et
innkjøringsår.
Vi ønsker å takke alle våre nøkkelpersoner for stor innsats i alle ledd. Uten dere, ingen klubb!
Sammen med dere skal SFK fortsette sitt gode arbeid som kvalitetsklubb, og veien videre stakes
ut med revidert sportsplan tilpasset ny organisering.
Vi vil også takke alle våre sponsorer og støttespillere for bidrag som gjør at vi kan gjøre det vi
ønsker for våre flotte barn, ungdom og voksne. Viktigheten av å få støtte fra kommunale
myndigheter, samt næringsliv, er helt avgjørende for oss som klubb, slik at Guldbergaunet kan
gjøre Steinkjer stolt igjen.
Til slutt må det sies at SFK er inne i en utviklingsperiode. Utvikling og endring er ubehagelig og
vanskelig. Mye er gjort i 2020, mer skal gjøres i 2021. Men styret 2020 leverer en bedre klubb
enn i fjor, men påpeker at det fortsatt er mye å gjøre.

Takk
På vegne av SFK-styret
Gisle Kr. Almlid-Larsen
Styreleder

Sak 5/21 Årsregnskap
Ligger vedlagt
Revisors beretning legges ved når den foreligger.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar regnskapet for 2020 til orientering

Sak 6/21 Behandling av Forslag og saker
Ingen inkomne saker
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Sak 6a/21 Låneopptak
Saksopplysning:
SFK har i flere år hatt behov for en kreditt i deler av året. Dette da inntektene
kommer etter utgiftene. Lånet tilbakebetales når inntektene er på plass. Med økt
egentkapital kan dette behovet være borte, men styret ønsker å ha fullmakten, da
det kreves et årsmøtevedtak for å ta opp en slik kreditt.
Styrets Innstilling:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et kredittlån til inntil kr 500.000 i
likviditetslån/kassakreditt uten at låneopptaket må behandles i ekstraordinært
årsmøte. Vedtaket gjelder fram til neste ordinære årsmøte i 2022
Sak 6b/21 Utdeling Av Jens Roselunds minnepokal
Gjennomføres i pause
Sak 6c/21 Klubbens hoveddugnad
Forslag til vedtak
Styret foreslår at SFK gjennomfører salgsdugnad av toalettpapir i løpet av våren.
Sak 7/21 Fastsette medlemskontingenten/treningsavgift
Styret foreslår en liten økning i medlemsavgiften. Dette samsvarer med
prisvekstjustering og er rundet opp til et rundt tall. 2020 kostnaden er 220 kr.
Styret mener det er hensiktsmessig at treningsavgiften er fastsatt før årsmøtet og
sesongen starter.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets foreslår at medlemskontingenten settes til 250,- for både medlemmer og
støttemedlemmer
Familie 600 kr
Styret gis mandat til å fastsette treningsavgifter for 2021 og 2022 og innarbeide
dette i budsjettene
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Sak 8/21 Vedta Styrets forslag til
rammebudsjett

Steinkjer FK
SFK 2021

SFK topp

SFK bredde SFK H Styre

Budsjett Drift
Driftsinntekter

9 532 000

4 820 000

1 558 000

2 210 000

Varekostnader

3 465 000

660 000

595 000

2 210 000

Lønnskostnader

2 375 000

2 000 000

200 000

175 000

Av- og
nedskrivingsdrift

100 000

100 000

Andre driftskostnader

3 128 000

1 720 000

755 000

643 000

SUM
driftsskostnader

9 068 000

4 380 000

1 550 000

3 128 000

464 000

440 000

8 000

26 000

Driftsresultat

Det er lagt ett nøkternt, men realistisk budsjett der man legger opp til ett positivt resultat på 464000
Budsjettet er lagt med bakgrunn i vedtak på ny organisasjonsmodell og de vedtak som er gjort i styret
høst 2020 og vinter 2021.
Ved første øyekast vil det se ut som både inntekter og utgifter er høyere enn tidligere budsjett.
Årsaken til det er at det er lagt inn alle utgifter og inntekter ved salgsdugnad Steinkjerfestival. Det har
tidligere vært budsjettert med SFK sin faktiske inntekt. Dette gir et bedre styringsverktøy for klubbens
administrasjon.
Budsjettet er bygd på tidligere regnskap og beregninger gjort i forhold til ny inndeling av klubb.
Styret påpeker viktigheten av å styrke klubbens egenkapital.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjettramme for klubb og avdelinger
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Sak 9/21 Orienteringssaker

Sak9a/21 Organisasjonskart

Organisasjonsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte tas til
orientering.
SAK 9b/21
Orientering fra styreleder
Grunnet jobbmessige konsekvenser som følge av covid-19 ønsker styreleder å fratre som
styreleder. Styreleder vuderer det til å være det beste for SFK. Styreleder opplyser at
engasjementet ikke er borte og at det vil være fortsatt være fremtredende i egne barns
lag og i klubbens dugnader.
Styreleder har varslet styret om avgjørelsen og valgkomiteen har fått tid til å å finne
forslag på ny styreleder.
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Sak 10/21 Valg av revisor
Styrets Innstilling:
Styrets innstilling er at BDO blir valgt som revisor

Sak 11/21 Valg
Styrets forslag til valgkomite
SFK styret foreslår følgende personer til valgkomite til årsmøtet i 2022
Gisle Kristian Almlid-Larsen Nestleder
Kirsti Arntzen
Trond Hoseth Svendsen
Paul Harald Pedersen Leder
Therese H. Sjaastad

Valgkomiteens innstilling
Styreleder Hovedstyre(Styreleder ønsker å bli erstattet)
Styremedlem Hovedstyre
Styreleder Bredde
Nestleder Bredde
Styremedlem Bredde
Styremedlem Bredde
Styreleder Topp
Nestleder Topp
Marked Topp
Markedsutvalg
Sportligleder TOPP
Leder Prosjekt TOPP
Prosjektutvalg
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