
 

 

 

 

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET I FOTBALL  

12.02.2020 

Saker: 

Sak 1: Åpning  

 Valg av møteleder- Brit Heidi Julseth 

 Valg av sekretær- Brit Heidi Julseth/Arne Brucksch 

 Godkjenning av innkalling og sakliste- Godkjent 

Sak 2: Styrets årsmelding 

Årsmelding fra hver gruppe ble opplest og godkjent 

 

Sak 3: Innkomne forslag 

a) Baneutleie og priser-  

Arne Brucksch presenterte saksnr 19/7 fra hovedstyremøte 23.01.2019 hvor det 

beskrives delegering av ansvar fra hovedstyret til fotball. Dette innebærer at fotball 

har alt ansvar omhandlet baneanlegg gress- og kunstgressutleie. 

Med bakgrunn av sak 19/7 rettes et forslag til årsmøtet:   

- at all fremleie av fotballbaner ivaretas av fotballgruppa. 

- at utleiepriser uten spesiell avtale følger kommunale satser for idrettsanlegg 

og grøntområder. https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i9b1df69e-4f92-4fc2-a281-

1402ff16e22a/betalingsatser-idrettsanlegg-og-grontomrader-2020.pdf 

- Fastsettelse av baneleiepriser for Fotballutvikling etter skoletid (FES) i regi av 

fotballutvikling Trøndelag (FUT) på Lånke: 

o 50 kr per deltager per mnd for FES (Fotballutdanning etter skoletid) 

o For andre arrangement i regi av FUT (foballskole i ferier, o.l) 

 50 kr for 1-3 dager per Lånke IL medlem, 200 kr for ikke Lånke 

IL medlemer 

 100 kr for 2-3 dager per Lånke IL medlem, 300 kr for ikke Lånke 

IL medlemmer 

 Øvrige aktiviteter spesialforhandles med styret i fotball gruppa. 

 

Sak enstemmig for å bringe saken inn til årsmøtet i Lånke IL 

Sak ønskes fremmet av Fotball inn til årsmøtet til Lånke IL 
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b) «Kick off» Fotball i mars 2020  

Et forslag er fremmet om å arrangere Kick Off for Fotball inne i Lånkehallen i 

mars 2020. Gode tilbakemeldinger fra håndballgruppa som har kjørt 

tilsvarende arrangement. Invitere sponsorer. 

Fotball går enstemmig inn for å arrangere Kick Off Fotball. (Forslag 30 mars- 

avhengig av ledig hallkapasitet) Ansvarlig for arrangementet er styret og 

sportslig. 

 

 

c) Lånkedag 22 august 2020  

Vedtatt sak i hovedstyret. 1-2 personer inn i arbeidsgruppe fra Fotball. 

Utfordrer valgkomiteen til å finne kandidater 

 

d) Hjertestarter gruppe 

I forbindelse med at Lånke Fotball nå har blitt kvalitetsklubb, har vi fått 

muligheten til å kjøpe inn hjertestarter og utstyr til opplæring (2 stk 

opplæringsdukker, 2 stk treningshjertestartere + kursmateriell) til en pris av kr 

5000,- (opprinnelig verdi ca 50-60.000). I den anledning opprettes ei gruppe 

bestående av medlemmer fra alle gruppene som skal ha ansvar for utstyret 

samt opplæring. 1-2 representanter fra hver gruppe. Aktuelle navn fra fotball 

kontaktes. 

 

e) Fokusområder Fotball 2020 

o Få kunstgressbane 2 på plass med tilhørende vedlikeholds utstyr 

o Inngå gode dugnadsavtaler som gir bra avkastning 

o Fokus på oppfølging av og nye sponsoravtaler som gir avkastning 

o Implementere klubbhåndboka og sportsplan ut til alle medlemmer  

o Lederkurs for styremedlemmer  

o Implementere Hoopit 

o Strategiplan Lånke Fotball 2020-2025 

o Trenerveileder barn (i tillegg til terningsveileder ungdom som vi 

har i dag) 

o Trenerkurs/Grasrottrenerkurs (krav fra kretsen at minst en trener per 

lag har grasrottrener kurs på lag allerede fra 6 års alderen. 

Trenerveiledere kan kjøre egne kurs på Lånke 

o Fair Play  
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Sak 4: Regnskap 2019 

Regnskap godkjent 

- I 2019 var det RX som dessverre medførte at Fotball fikk negativt resultat. 

Dersom en ser RX i et tre års perspektiv så har faktisk RX git fotball ca 

150.000 i gjennomsnittlig overskudd hvert år av de tre årene vi har kjørt 

dugnaden. Med gode og endrede avtaler kan RX igjen gi fotball betydelig 

overskudd. Satser på RX også i 2020 men da med kontrakt med endrede 

betingelser. 

- Lurt å være åpen om økonomien. Da kan medlemmer få bedre forståelse for 

Fotball sin økonomiske drift og de valg som gjøres. 

 

 

Sak 5: Budsjett 2020  

Budsjett godkjent   

Innspill:  

- Se muligheter for å benytte sponsorer på litt annen måte enn de gjør i dag. 

Dette kan gi gode inntektskilder 

- Bedre bruk av sponsorer på ulike arrangement kan gi god reklame for sponsor 

samt ekstra penger i kassen for fotball 

- Dersom fotball får ansvar for fremleie av baner kan dette være muligheter for 

ekstrainntekt, eks utleie til SFO, fotballskole i ferier, cuper etc. I 2019 har dette 

gitt lite inntekt. 

- Loddsalg ved arrangementer kan gi ekstra inntekt 

- Anbefaler at hovedlagt kjører andelssalg også i 2020 da ikke budsjettert 

inntekt ikke ble nådd i 2019. Mye å hente her. 

- Hovedlaget prøver å rydde og få bedre oversikt i hvem som har betalt 

medlemskontigenten 
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Sak 6: Treningsavgift 

Styret går inn for ingen endring i året 2020. 

Følgende treningsavgifter blir derfor gjelder for 2020: 

Senior    kr 4200,- 

Gutter/jenter  17-19   kr 3200,- 

Gutter/Jenter 15-16   kr 2700,- 

Gutter/Jenter  13 -14  kr 1800,- 

Gutter/Jenter  10 -12  kr 1100,- 

 

Sak 7: Valg 

Valgkomiteen jobber med å fylle de ulike verv.  

Forslag at undergrupper ikke trenger å inneha inntil 2 års varighet.  

 


