
1 
 

Til medlemmer i Stokmarknes Fotball 

16.03.2022 Stokmarknes 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stokmarknes Fotball 2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.02.2022 

Årsmøtet avholdes torsdag 24.03.2022 i kantina i Flerbrukshallen 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne saklisten 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 10: Behandle forslag og saker  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder: Ikke på valg 

- styremedlemmer: alle tar gjenvalg 

14.2 Kontrollutvalg: 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlem[mer]  

- varamedlem[er]  
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- Styrets økonomiske beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Stokmarknes Fotball kontaktes på stokmarknesil.fotball@gmail.com, 

eller Bengt Are Pettersen kontaktes på 90885822 eller bengt.pettersen@trollfjord.no 

Med vennlig hilsen 
styret i Stokmarknes Fotball 
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Styrets sammensetning: 

Vibeke Martinsen (Leder) 
Håvard Myhra (Anlegg/Kvalitetsklubb) 
Nils-olaf Larsen (Sportslig ansvarlig ungdom) 
Johnny Stikholmen (Sportslig ansvarlig barn) 
Marius Steffenakk (Økonomi) 
Bengt Are Pettersen (Dommeransvarlig/Fiksansvarlig/Anlegg) 
Cecilie Kristiansen (Sponsoransvarlig/Dugnad) 
Kine Rusten Larsen (Dugnad) 
Yngve Skog Rodal (Anlegg/Kvalitetsklubb) 
Janne Dahl (Lotteri/Dugnad) 
 

Andre sentrale roller i klubben: 

Rolf Håverdsen-Bergvik – trenerveileder 
Jørn Dahl - Buss – og utstyrsansvarlig 
 

Takk for hjelpen:  

Styret i Stokmarknes fotball vil takke for all den frivillige innsatsen som er blitt lagt 

ned i 2021! Stokmarknes fotball er en breddeklubb der all aktivitet rettet mot barn og 

unge er basert på frivillig innsats. Uten det bidrag og det engasjement trenere, 

foreldrekontakter, dommere og styremedlemmer har gitt i 2021, hadde vi ikke kunnet 

gitt det aktivitetstilbudet som klubben gir.  

Tusen takk for det innsatsen dere alle har bidratt med i 2021! 

 

Styrets arbeid:  

Stokmarknes Fotball er organisert som en undergruppe av Stokmarknes IL 

Hovedstyre. Fotballen har i 2021 vært organisert med et styre bestående av 1 leder 

og 9 styremedlemmer, med ulike roller. Organisasjonsformen er etter styrets 

vurdering god. Samarbeidet i styret fungerte bra og dette medførte at 

arbeidsbelastningen ble fordelt på flere personer. 

 

Styrets hovedoppgaver i 2021 

 Fortsatt stor åpenhet i forhold til klubbens arbeid  

 Publisere nyheter/info ut til trenere  

 Publisere nyheter/info ut til klubbens spillere  

 Publisere nyheter/info til foresatte/publikum  

 Mål- og strategiarbeid, legge rammene for arbeidet i klubben.  

 Videreføring av identitetsprosjektet 

 Håndtering av korona situasjonen  
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 Visjon- og verdiarbeid  

 Økonomisk kontroll og driftsovervåking.  

 Følge idrettens lover og representere klubben utad.  

 Legge til rette for et sunt aktivitetsmiljø hvor en kan gi medlemmene 
utfordringer på deres nivå.  

 Legge til rette for at en kan rekruttere flest mulig.  

 Oppnevne personer til alle klubbens verv.  

 Systematisere klubbens arbeid.  

 Jobbe med å innfri kravene til å være Kvalitetsklubb  
 

Styremøter  

Det er avholdt 8 fysiske styremøter, og flere korte digitale møter med hele, eller deler 

av styret i løpet av perioden februar 2020 – februar 2021  

I tillegg har det vært avholdt ekstra møter i løpet av året for å planlegge Fjordkloden 

Cup og Kick Off.  

 

Styrets arbeid  

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en 

struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og 

rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare 

rollebeskrivelser, systematisk arbeid og god økonomistyring. I 2020 har styret fortsatt 

med å jobbe målrettet med å systematisere klubbens struktur og organisasjon. Styret 

vurderer at man fortsatt må å ha fokus på struktur og systematikk for arbeide med å 

opprettholde status som «Kvalitetsklubb nivå 1».  

Utover dette «papirarbeidet» er det også utført flere praktiske og hensiktsmessige 

oppgaver:  

 Søknader og møter med sponosrer 

 Dugnad på bygg og anlegg  

 Kjøpt Veo kamera og annet utstyr  

 Møter med Hålogaland Fottballkrets 

 Møter med Hallparken og andre fotball klubber 

 Møter med Stokmarknes IL  
o Ferdigstille Tuftepark 
o Dugnad på anlegg 
o Utvidelse av Klubbhus 
o Skifte av kunstgress jmf garantisak på Flerbrukshall og kunstgress i 

hall 

 Med mer 
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Fokusområder:  

Håndtering av koronasituasjonen måtte vi dessverre jobbe videre med, og Corona 

har fått mye fokus og arbeid også gjennom sesongen 2021. Vi har heldigvis fått trent 

fotball ved å følge coronarestriksjonene, og vi fikk være med å arrangere 

Fjordkloden Cup sammen med Sortland IL. Alle lag har også fått gjennomført enkel 

serie ved å være nøye på å følge smittevernhensyn. Dette har vært til stor glede for 

alle som spiller og er glade i fotball. Vi fikk også gjennomført en felles avslutning og 

Kick Off for alle våre spillere og nye spillere ble ønsket velkommen. Her var det 

fokus på trivsel, samhold, sunn mat og skadeforebygging. På slutten av 2021 blusset 

smitten i landet opp, og vi måtte på nytt stenge ned. Heldigvis åpnet myndighetene 

disse restriksjonene tidlig i det nye året, og alle lagene er godt i gang med 

oppkjøringen av ny sesong. Det er på nytt lagt ned en betydelig innsats dette året for 

å holde aktiviteten i gang og styret er veldig tilfreds med at klubben har håndtert 

dette på en god måte. 

 

Kommunikasjon:  

Styret er overbevist om at organisasjoner som velger å fremstå som åpne i 

kommunikasjonen, vil ha mye bedre forutsetninger for å lykkes. Nøkkelen til god 

intern kommunikasjon starter med et oppriktig ønske fra ledelsen/styret om åpenhet, 

gjennomsiktighet og tillit. Dette fortsetter med dyktige og interesserte trenere som 

ser det samme, og som har kunnskap og søkelys på god kommunikasjon gjennom 

dialog/åpenhet inn mot spillere/foresatte. En kultur med åpenhet tror vi vil skape et 

godt miljø med engasjerte medlemmer i klubben. 

 

Alle lag i Stokmarknes Fotball benytter seg av Spond. Dette verktøyet benyttes av 

styret for å kommunisere med alle medlemmer, sende ut kontingent osv. Det 

benyttes også av de ulike lags trenere for å invitere til trening, møter og 

kommunisere med foreldre og spillere internt i laget. 

Styret har utarbeidet eget informasjonsskriv til nye trenere og foreldre for sikre god 

kommunikasjon. Det avholdes jevnlige trenermøter for å sikre god kommunikasjon 

og utvikling etter klubbens visjoner og verdiarbeid. 
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Styret har i tillegg til Stokmarknes IL sin hjemmeside, benyttet seg av klubbens 

facebook og instagram sider for å spre nyheter og gi ut informasjon. Denne jobbes 

kontinuerlig for å bli bedre på å kommunisere via alle kanaler.  

Styret har i 2021 har hatt søkelys på å gi informasjon om og promotere klubbens 

sponsorer på alle arenaer slik at våre sponsorer blir synlige i vårt daglige arbeid 

Dette er noe styret vil fortsette å jobbe med i 2021. Klubben har tatt i bruk en ny 

felles hjemmeside for Stokmarknes IL. Denne jobbes det fortsatt med av enkelte i 

styret. Dette for å få en enda mer fleksibel og brukervennlig nettside som kan 

benyttes til å spre informasjon.  

 

Anlegg: 

Vi benytter oss av eget klubbhus ved siden av en utendørs kunstgressbane og leier 

timer i Hadsel Flerbrukshall for å trene inne i vintersesongen. Ved 11-er kamper i 

vintersesongen leier vi Blåbyhallen. Vi har møter og cafedrift i klubbhuset eller 

kantina i Hadsel flerbrukshall. Oppgradering av klubbhuset er nå stort sett ferdig, og 

kapasiteten ved bruk vil dobles. Klubbens minibuss får også egen garasje her. 

I høst satte Stokmarknes IL opp en Tuftepark med anlegget som kan benyttes av 

alle, både til organisert trening og fritid. 

 

Minibuss 

Stokmarknes Fotball har en svart Ford Transit, 2017 modell med 16+1 sete som ble 

kjøpt vinteren 2020. Denne har klubblogo og egen sponsor, som er Rema 1000. 

Bussen har vært benyttet under seriespill av alle lag, og har også vært utleid til 

annen aktivitet. Bussen har egen utleiekalender og ansvarlige her er Jørn Dahl og 

Håvard Myhra 
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Lag: 

I sesongen 2021 hadde Stokmarknes Fotball 6 påmeldte lag i NFF Hålogaland 

seriespill. 

 1 A-lag 5.divisjon 

 1 G16 11-er 

 1 G 14 11-er 

 1 G13 11-er 

 Seriespill uten resultat og turneringsspill for barnefotballen. Der stilte vi med 
lag i alle årsklasser. 

 

Lagledere: 

2015: Tommy Langseth og Alexander Hansen 
2014: Niklas Jørstad, Steinar Rønning, Morten Brox Pedersen, Carl Ove Furnes, 
Martin Dragseth, Tor Erik Tenderland 
2013: Sara Eriksson, Magnus Pettersen, Ida Bårdsen 
2012: Stine Jakobsen, Bernt Ola Nilsen 
2011: Johnny Stikholmen, Marius Holst, Raymond Løveng, Ivan Hansen 
2010: Christian Vatndal, Stig Asle Pettersen, Marcus Hanssen  
Jenter 07/08/09: Cecilie Kristiansen 
Gutter 08/09:  Britha Eilertsen, Jan Gunnar Eilertsen 
Gutter 14 år: Tommy Løveng, Jørn Iversen, Reid-Are Pedersen 
Gutter 16 år: Nils-Olaf Larsen, Arnvid Johansen 
Herre:  Amund Greger, Frank Einar Vangtun 

 

Dommere: 

Klubben har hatt to dommere som har dømt seriespill sesongen 2021 

Bengt Are Pettersen  

Bjarne Eriksen 

 

Dommerkurs: 

Det har ikke blitt avholdt dommerkurs denne sesongen pga Covid 19 

 

Utviklingsarbeid 

 Nils-Olaf Larsen - UEFA B sertifisering 

 Amund Greger – Drømmetrener 

 Rolf Håverdsen-Bergvik – Trenerveilder 

 Alle nye trenere bes om å fullføre minimum Grasrottrenerkurs. 2 av disse er 
avholdt i regi av Stokmarknes Fotball. Dermed har alle lag sertifiserte trenere. 
 

Møter og arbeid for å innfri nye krav til Kvalitetsklubb 

79 unger har mottatt diplom og merke i forbindelse med Minimerket 1. Vi er den 

eneste klubben i Hålogaland som har gjennomført dette i 2021 
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A-lag 

Turbulent sesong og tidvis vanskelig. Første halvdel sterkt preget av Corona, der vi 

mistet flere spillere. Vurderte å trekke laget, men heldigvis ble det ble det besluttet å 

stille, og siste halvdel av sesongen ble en opptur. Vi stilte med met et ungt og 

treningsvillig lag som tok store steg i løpet av høsten. Dette laget er nå basen for 

kommende sesong. Trenere Amund Greger og Frank Arne Vangtun.  

 

G 16 

14 spillere + hospitering av 3-4 spillere fra G14, som trente fast 1,5 time x2 i uka.. 

Flere av guttene har denne sesongen debutert på A-laget og har til tider prioritert 

treningene med A-laget. Dette ble gjennomført etter dialog med Amund Greger. 

Flere spillere fra Melbu fikk tilbud om å trene sammen med laget, og samtlige meldte 

overgang til klubben for å ha lov til å spille kamper. Seriespillet ble en god 

opplevelse for guttene, selv om det resultatmessig kunne vært bedre. Trenere Nils – 

Olaf og Arnvid 

 

G 14/13 

Stort oppmøte på alle treninger, og ingen frafall. Laget består av flest født i 2007, 

men også 2008 og 2009. Flere spillere hospiterte opp både på g16 og på A-laget. 

God sesong med fine resultater på begge lagene. Ble nr 3 i G14 serien (11-er) og nr 

4 i g13 serien (9-er) Totalt sett en god sesong med god læring i å spille 11-er fotball. 

Høydepunkt var finale i Fordkloden Cup. Trenere av Tommy Løveng Hansen, Jørn 

Iversen og Reid Are Pedersen. 

 

Lag 2009 

8-11 spillere, og der startet noen nye spillere på slutten av sesongen. 5 stykker fra 

2010 har hospitert opp på trening og kamp. Var med på Fjordkloden Cup og 

seriespill med totalt 10 kamper. Uoffisielt vant laget G12, og laget har fått vist frem 

det gode spillet de har øvd på, og begynner å bli bedre på spilleforståelse. De har 

trent inne to ganger i uken. Trenere er Brita Eilertsen, Jan Gunnar Eilertsen  

 

Lag 2010 

17-18 spillere + 2 fra 2011 spillere med jevnt over bra oppmøte. Har dessverre 

mistet alle 3 jentene på slutten av året. Trener to økter i uken på 1,5 timer hver. I 
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tillegg har laget hatt faste løpetreninger i høst/vinter på søndager. Laget har vært 

med på seriespill og noen turneringer, som har gitt spillerne gode opplevelser. Har 

hatt godt samarbeid med 2009 og 5 spillere har hospitert der. Trenere er Stig Asle 

Paulsen og Christian Vatndal. Marcus Hanssen var med første halvår. 

 

Lag 2011 

19 spillere der 5 er jenter. I tillegg har 2 stykker hospitert fast fra 2012. Laget har 

trent jevnt og trutt, med godt oppmøte to ganger i uka. Laget var påmeldt både i 

2011 og 2010 serien, og dette gikk veldig bra. Noe som viser at man bør gjøre det 

man kan for å skape gode tilbud til de ulike kullene. Var med på Fjordkloden Cup og 

Eat Move Sleep på Sortland, i tillegg spilte de flere treningsamper mot Sortland som 

var avtalt direkte mellom trenerne. Trenere er Johnny Stikkholmen og Marius Holst 

 

Lag 2012 

15 spillere som trener to ganger i uka. Var med på Fjordkloden Cup og Eat Move 

Sleep, og har hatt flere treningskamper med Stålbrott. Bruker mye treningsopplegg 

fra Glimt/SIL til øvelser. Trenere er Bernt Ola Nilsen, Line J. Pedersen og Vidar 

Pedersen 

 

Lag 2013 

12-14 spillere +2-3 stk som hospiterer fra 2014.Er også s spillere som hospiterer fast 

hos 2012 laget. Trening en gang i uka, der oppmøte har vært noe variabelt. Dette 

kan nok være pandemirelatert. Trenere er Magnus, Ida og Sara 

 

Lag 2014 

18-20 spillere som startet ved skolestart i høst. Trener en gang i uken, med godt 

oppmøte. Alle spillere fikk rød spillertrøye fra klubben på første trening. Har allerede 

deltatt med tre lag på sin første turnering. Trenere er Niklas Jørstad, Steinar 

Rønning, Carl Ove Furnes, Martin Dragseth, Morten Brox Pedersen og Tor Erik 

Tenderland 

 

Lag 2015 

Startet opp med treninger etter skolestart. 12 spillere som hygger seg sammen, og 

møtes til trening to ganger i uka. Trenes av Tommy Langmo og Alexander Hansen 
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Påmeldte lag sesongen 2022 

 Voksenfotball. Menn senior A i 5.div 

 Ungdomsfotball. Gutter 19 år. NM G19 Telenor Cup kvalifisering.  

 Ungdomsfotball. Gutter 16 år 11-er og NM G16 Telenor Cup kvalifisering  

 Ungdomsfotball. Gutter 14 år. 11-er  

 Ungdomsfotball. Gutter 13 år. 9- er  

 Barnefotball. Gutter 12 år. 7-er 

 Barnefotball. Gutter 11 år. 7-er. 2 lag 

 Barnefotball. Gutter 10 år. 5-er. 2 lag 

 Barnefotball. Gutter 9 år. 5-er. 2 lag 

 Barnefotball. Gutter 8 år. 5-er. 3 lag 

 Barnefotball. Gutter 7 år. 3-er. 2 lag 

 

Dugnadsinnsats 

 Bygging av tribune og gjerde. Reklameskilt er flyttet over på det nye gjerdet. 

 Ballfanger nettet har fått trinser til å heve senke det med, og stokkene er blitt 
bedre stivet av. Skifte av lyspærer på banebelysning. 

 Montert nye 9er mål og netting, og fått reparert ene 11er målet 

 Vasking og rydding i klubbhus. 

 Snømåkking av fotballbane. 

 Løypevakter for Hadsel Maraton  

 Kaker, skinke/ost, kafevakt, dommeroppdrag, planlegging/gjennomføring av 
Fjordkloden Cup. 

 Kantinesalg og kampverter ved alle hjemmekamper. 

 Klargjøring av anlegg ifht snø – sikre mål, ta ned nett osv 

 Kaker, kafesalg, lotteridugnad og planlegging/gjennomføring av Kick 
Off/sesong avslutning. 
 

 

 

Dugnadsinnsatsen på og rundt anleggene er nødvendig og viktig. Anleggene våre er 

klubbens ansikt utad både for våre egne medlemmer og tilreisende lag. Flere 

foreldre  er med og bidrar inn mot sine respektive lag, enten i funksjon som 

lagledere, trenere, eller foreldrekontakter. Mange av de samme personene stiller 
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også opp og bidrar på banedugnader, i kiosk og til diverse oppgaver ved ulike 

arrangementer i klubbens regi. Vi er takknemlige for de hundrevis av dugnadstimene 

som legges ned av ovennevnte personer i klubben! Uten den frivillige innsatsen i 

klubben ville det ikke vært mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå og tilbud for 

alle våre unge og håpefulle aktive spillere. Det er vårt håp og ønske at den frivillige 

innsatsen vil øke i tiden fremover, og fortsette i takt med fotballgruppens øvrige 

vekst. Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben. Den er grunnmuren i all 

videreutvikling av fotballgruppen i Stokmarknes Fotball.  

 

 

Takk til alle som bidrar og velkommen til nye som kunne tenke seg å bidra! 
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Takk! 

Styret i Stokmarknes fotball vil takke våre støttespillere og trenere! 

Sesongen 2021trodde vi skulle bli en normal sesong, men også denne ble sterkt 

preget av pandemien. Styret har lagt ned masse arbeid for å kunne gjennomføre 

treninger og kamper der man tar hensyn til koronavettreglene som er utarbeidet av 

Norges fotballforbund. Styret har lagt ned mye arbeid for at Stokmarknes Fotball skal 

være en trygg arena i forhold til smittevern. Det har for oss vært særdeles viktig å 

kunne tilby fotballaktivitet for barn og unge fordi det er veldig vært ekstra viktig med 

fotballaktivitet med tanke på barn og ungdom sin fysiske og psykiske helse i denne 

spesielle og krevende tiden som hele Norge har stått i. 

Også i sesongen 2021 har trenerne våre lagt ned mange timer frivillig innsats på 

treningsfeltet og i kampsituasjon, dette er styret veldig takknemlige for- men aller 

mest er styret takknemlig for den lojaliteten som dere har vist oss! Trenere og 

foreldrekontakter har gått frem som gode eksempler og forholdt seg til de smittevern 

regler som klubben har innført!  Uten denne innsatsen, hadde det ikke blitt aktivitet 

for Stokmarknes Fotball sesongen 2021. Tusen takk! 

 

Målsetting for sesongen 2022 er å beholde flest mulig spillere, og rekruttere nye. 

Styret ønsker å være proaktive i forhold til dette og vil sette inn tiltak for å oppnå 

dette. Styret ser at klubben bør gjøre en innsats på å rekruttere flere jenter til 

fotballen, og dette er et område som styret ønsker å ha fokus på i 2022. I tillegg er 

målet å bli enda bedre på spillerutvikling slik at vi som klubb kan gi et best 

muligsportslig tilbud til alle! Det har vært jobbet med fair play, etikk og holdninger og 

forebygging av seksuelle overgrep i klubben. Denne viktige jobben skal vi fortsette 

med og bli enda bedre på, slik at vi kan skape gode og trygge rammer rundt 

utøverne våre. 

 

Til slutt vil vi takke alle andre som har bidratt for Stokmarknes fotball i sesongen 

2021 – vi setter stor pris på hver og en av dere! 

 

Stokmarknes fotballklubb er en klubb man kan være stolt av å være en del av! 

 

Vibeke Martinsen.  

Leder i Stokmarknes Fotball 



15 
 

Forslag fra styret i Stokmarknes Fotball 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

 

 

 Medlemsskap – stemmeberettiget: Forslag 50 kr pr år via Spons 

 Øke treningsavgifta – fri turneringsvirksomhet i regionen 
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Valgkomite Stokmarknes Fotball 2022 
 
 
På valg: 

 Kine Rusten Larsen – tar gjenvalg 

 Johnny Stikholmen – tar gjenvalg 

 Bengt Are Pettersen – tar gjenvalg 

 Håvard Gjerstad – tar gjenvalg 

 

 

 

 

 

Valgkomite: 

Frank Are Kristensen 

Svein-Roar Martinsen 

 

Årets valgkomite stiller ikke til gjenvalg, og ønsker at styret skal finne nye medlemmer til 

komiteen for 2022. 

 
 
 
 
 


