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Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede medlemmer
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjendende fra 01.01.2021:
§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.
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Sak 2: Velge dirigent
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjeldende fra 01.01.2021
§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.
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Sak 3: Velge protokollfører
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjeldende fra 01.01.2021
§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.
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Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
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Sak 5: Godkjenne forretningsorden
5.1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og
denne forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til
årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
5.2. Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å
presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.
5.3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele
forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at
årsmøtet aksepterer dette.
5.4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart
angi hvilken sak det skal stemmes over..
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved
å benytte skriftlig skjema.
5.5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har
valgt til å føre protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet,
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
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Sak 6: Godkjenne innkallingen
Utklipp fra lov for Aksla IL fra 01.01.2021
§ 14 Årsmøtet
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som
skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Innkalling ble først publisert på www.akslail.no 28.02.2022
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Sak 7: Godkjenne sakslisten
Utklipp fra lov for Aksla IL fra 01.01.2021
§ 14 Årsmøtet
(2) …..Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet
må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
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Sak 8: Årsberetninger
8.1 Aksla IL Styret
Styret i Aksla IL har i 2021 bestått av følgende:
Leder:
Joachim Flataker
Nestleder:
Toril Sjåstad
Økonomiansvarlig:
Roger Paulsen
Styremedlem:
Monica Skaar Skåravik
Styremedlem:
Johan Frisvold
Styremedlem:
Ann Kristin W. Årdal
Styremedlem:
Christian Utvik
Varamedlem:
Marius Høyen Gjerde
Idrettslaget har i 2021 hatt følgende ansatte:
- Daglig leder i 100 % stilling: Sindre Johannessen
- Markedsansvarlig i 100 % stilling: Johnny Vattøy
- Leder FFO og trenerveileder fotball i 100 % stilling: Magnus Antonsen
- I tillegg er det honorert/lønnet trenere i fotball og håndball i mindre stillinger
De viktigeste sakene som styret har arbeidet med i 2021 er:
- Håndtering av Covid 19 konsekvenser for idrettslaget
- Oppfølging av ansatte, herunder kontraktsmessige forhold
- Regnskap/økonomi
- Endring av system for medlemshåndtering
- Behandling av saker tilknyttet baneutvidelsen Ratvika Stadion
Medlemsmassen:
Aksla IL har ved utgangen av 2021 798 unike medlemmer. Flesteparten av disse er utøvere, men en
god andel av disse er trenere/lagledere for lag innen fotball og håndball.
Baneutvidelsen Ratvika Stadion
2021 var året vi tok i bruk Nye Ratvika Stadion med 40 % mer spillflate enn tidligere. Vi har fått et
fantastisk flott anlegg som høster skryt både internt og eksternt.
Nytt system for medlemshåndtering
Vi byttet medlemssystem fra Sportz til Spond i 2021. De fleste lagene våre hadde allerede tatt i bruk
Spond på lagsnivå og kjente til systemet, og derfor tror vi at overgangen gikk såpass bra som den
gjorde.
Spond opplever vi som et langt enklere system enn tidligere og er under stadig utvikling. Gledelig er
det også å se at betalingsraten for treningsavgifter og medlemskontingent er rekorsstor. Dette tror vi
handler noe om det systemtekniske som er blitt enklere, men mest av alt opplever vi at det skyldes
lojale betalere (foreldre/utøvere).
Takk til våre sponsorer
Vi takker alle våre store og små sponsorer og støttespillere som har bidratt i 2021. Mange har vært
med i mange år og flere nye har kommet til. Ingen har i pandemien forlatt oss noe vi setter svært stor
pris på!
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Våre største samarbeidspartnere i 2021 har vært: Sparebanken Møre, Umbro, Medi3, Volstad
Maritime, Intersport Breivika, Shiparo, Pizzabakeren, TAFJORD, Sigdal og Kiwi. Klubben fikk også stor
støtte fra Stiftelsen Kjell Holm og Sparebanken Møre i forbindelse med byggingen av Nye Ratvika
Stadion.
Ålesund 22.03.2022
----------------------------------Roger Paulsen
Styremedlem

-----------------------------------Joachim Flataker
Styreleder

-----------------------------------Toril Sjåstad
Nestleder

------------------------------------Monica Skaar Skåravik
Styremedlem

------------------------------------Johan Frisvold
Styremedlem

-----------------------------------Chritian Utvik
Styremedlem

------------------------------------Ann Kristin W. Årdal
Styremedlem

------------------------------------Marius Høyen Gjerde
Varamedlem
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8.2 Aksla IL Fotball sesongen 2021
Først av alt, takk til alle trenere, lagledere, kampverter, frivillige, foreldre og aktive!
I likhet med 2020 sesongen ble 2021 også en krevende sesong, totalt sett. Sesongen 2021 var relativt
lik 2020 i og med at vårsesongen ble amputert, men høstsesongen gikk tilnærmet som normalt.
Kvalitetsklubb
Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete
områder i klubben. Aksla IL er kvalitetsklubb på nivå 1 og ble i 2021 fornyet tilliten hos
NFF/Sunnmøre Fotballkrets.
Kretsmesterskap
Aksla IL Fotball G13 (2008) vann kretsmesterskap i 7’er serien, finalen ble vunnet mot Herd. De ble
høytidlig overrekt diplom og pokal på Color Line Stadion i pausen mellom AaFK – Ull/Kisa 20.
november sammen med andre kretsmestere i kretsen.
Spillere på by-, krets- og fylkeslag:
Fylkeslag
J15: Julia Hessen
Kretslag:
J15: Julia Hessen
G14: Amund Rolland Roth og Simen Fjelddahl-Jacobsen
J14: Sophia Oline Fjørtoft og Kaya Fjelddal-Jacobsen
Bylag:
G13: Oskar Stave, Emil Persson og Severin Paris-Alvestad
J13: Alma Klokkersund, Bonita Sakslund Tøsse og Marte Walderhaug Guldbrandsen
Telenor Xtra FFO Aksla 2021
Leder: Magnus Antonsen (ny leder fra 2022 Joakim Wrele)
Deltakere:
Det har vært noe varierende, men antall deltakere har lagt mellom 30 og 40 stk gjennom 2021. Noe
nedgang fra tidligere år.
Aktivitet:
FFO er primært fotballaktivitet, men vi legger til rette for lek og moro med ulike aktiviteter. Vi har et
smalt fokus med enkelt øvelses utvalg som skal gi bevegelsesglede.
Corona:
Det å drifte en FFO med corona tett på har vært krevende, både i 2020 og 2021, men alle ansatte og
barna har vært flinke til å overholde reglene som 1 meter, vasking/spriting av hender osv.
Generelt:
FFO holder åpent mandager, onsdager og torsdager og følger skoleruten. Deltagerne kan velge
mellom 2 eller 3 dager med FFO.
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Tine Fotballskole 2021
93 deltagere i juni og 105 deltagere i august, det er rekord!
Med stort sett opplett og fint vær ble Tine Fotballskole gjennomført over 2 uker i juni og august. Med
hele 93 deltagere i juni og 105 deltagere i august så må vi si at årets Tine Fotballskole ble en
kjempesuksess!
Blant deltagerne var det 40% jenter og 60% gutter, og på instruktørsiden var det 60% jenter og 40%
gutter.
Tine Fotballskole blir gjennomført med mange unge og dyktige instruktører som viser seg
tilpasningsdyktig i tidvis utfordrende klima. Hele 3-4 aktivitetsperioder pr dag kreves for å lose barna
gjennom en lang dag. Stor takk til vår flink ungdom som stiller opp!
Og en takk til alle deltagere som deltok - vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til neste års Tine
Fotballskole.
Fra mandag til fredag blir det gjennomført en hel rekke forskjellige aktiviteter som mesternes mester,
utflukter og naturligvis fotballaktivitet. Det er utrolig kjekt og givende å se så mange barn i aktivitet
gjennom en hel uke kombinert med vennskap, nye bekjentskap, smil og latter.
Takk til Tine for et flott fotballskole konsept, Tafjord som stilte opp med vafler og Longvafisk som
bidro med Akslaburger!
Hummel (Umbro) Høst Camp 2021
Fotballskolen i høstferien ble arrangert for første gang i 2020 og var et samarbeidsprosjekt med
Spjelkavik IL. Fotballskolen ble gjennomført i SBM Arena 11.-13. oktober. Campen heter annenhvert
år Umbro/Hummel.
Bakteppe for samarbeidsmodell: Vi har med erfaring sett at høstferien er en ferie med potensiale for
aktivitet, men ikke like lett som på sommertid, i et samarbeid har vi større potensiale til å tiltrekke
oss flere deltagere. I tillegg tar vi mindre risiko med leieutgifter på SBM Arena og vi har flere
kvalifiserte ressurser å spille på inn i et samarbeid.
Høst camp ble en kjempesuksess med mye god aktivitet og mange fornøyde barn.
Dommere
Aksla utdanner årlig nye klubbdommere. I 2020 hindret pandemien oss i å gjennomføre planlagt kurs,
men vi fikk gjennomført et klubbdommerkurs i 2021. Klubbdommerstaben vi har teller ca 20 jenter
og gutter og de har utført tildelte oppgaver utmerket.
Kretsdommere:
- Kim Svenson
- Kristoffer Nevstad
- Sondre Breivik Erstad
- Benjamin Juliebø Ekelund
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Trener- og lederkurs
Klubben har nedfelt at vi ønsker at våre trenere skal ta Grasrottrenerkursene og at våre ledere skal ta
lederkurs.
I 2021 ble det gjennomført flere delkurs i Grasrottrener modulene i regi av Aksla IL, samt at flere av
våre ledere var på lederkurs del 1 og del 2.
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8.3 Aksla IL Sportslig utvalg fotball herrer (Senior herrer, G19 og G16)
Senior herre 5.divisjon:
Plassering 5.div:
8.plass. Halv sesong med 11 kamper gjennomført pga. pandemi
Trener:
Johnny Vattøy
Hovedlagleder:
Ann Kristin W. Årdal
Støtteapparat:
John Inge Flem, Oddbjørg, Nyvoll, Warren Schmidt og Egil Nerland
Treninger:
70
Kåringer (stemt frem av spillerne):
• Årets spiller
• Årets unge spiller (u.20)
• Årets nykommer/debutant
• Årets medspiller
Årets toppscorer:

Mathias Forberg
Daniel Slotsvik
Fredrik Lilleaasen og Anders Flaget
Mathias Forberg

• Daniel Slotsvik 5 mål
Treningsoppmøte og mottatt pokaler:
•
•
•

1.plass oppmøte trening
2.plass oppmøte trening
3.plass oppmøte trening

Mathias Forberg
Alexander Volle
Vetle Mathiesen

Oppsummering:
Det har vært en utfordrende sesong pga. pandemien der seniorspillere i store deler av
oppkjøringen/sesongen ikke har kunne trene med fullkontakt. Ettersom det kun skulle spilles halv
sesong ble i år hver kamp «viktigere» å vinne for å unngå å havne i nedrykks sumpen. Det skilte til
slutt 3 poeng fra 4.- 9.plass! Stallen på 25 spillere hadde i 2021 en snittalder på 20 år og hadde en
god miks av studenter og egenproduserte spillere. Pga. skole/militær sluttet/flyttet 20 spillere før
sesong / i løpet av sesongen. Gode hospiteringsordninger og dialog mellom trenerne på g16 og g19
gjorde at flere unge spillere fikk prøve seg på trening/kamp. 2021 hadde et snitt på 16 oppmøtte på
trening og hele 60 spillere var innom trening i løpet av året. Av sosiale tilstelninger har det av
smittehensyn ikke vært gjennomført noe utenom avslutningsfesten etter sesongen. Laget trente store
deler på Nørvebanen pga bygging av Nye Ratvika Stadion. Sondre Roth (17) ble etter sesongen hentet
av AaFK etter gode prestasjoner.
Utfordringer:
Det har vært gjort en glimrende jobb av årets støtteapparat, men laget må ha flere
lagledere/støttespillere slik en kan dele på arbeidet og legge til rette for enda bedre aktivitet. Vi
håper at 2022 gir oss enda flere muligheter til lagbygging og sosiale tiltak. Mindre gjennomtrekk i
stallen, samt høyere snittalder må til for å skape stabilitet på prestasjoner. Keepersituasjonen i
klubben er kritisk, og seniorlaget har ikke hatt keeper på trening hele sesongen. G19 keepern reddet
oss i dobbel forstand.
Treningskamper:
Kun en internkamp mot eget G19 lag rett før sesongstart 12.august.
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Seriekamper:
4 seiere, 2 uavgjorte og 5 tap. 24-27 i målforskjell. 14 poeng.
Ørsta og Blindheim rykket suverent opp mens Hasundgot og Godøy rykket ned.
G19:
Trener: Magnus Antonsen og Tor Andre Olsbø (Guard)
Lagleder: Svein Helge Rafteseth
Aksla samarbeidet i 2021 med Guard både på G16 og G19 for å hjelpe de til å stille lag. Vi stilte 2 stk
11-er lag i G19. Stallen var på ca 25 spillere. Pga. pandemien ble det spilt kun halv sesong.
Aksla/Guard bestod av flest Akslaspillere mens Guard/Aksla bestod av flest Guardspillere
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G16:
Trenere: Anders Flaget, Jørgen Karlsen og Rolf Solnørdal (Guard)
Lagledere: Trine Godø Holtet, Håkon Bjerkan og Nils Engeset (Guard)
Aksla samarbeidet i 2021 med Guard både på G16 og G19 for å hjelpe de til å stille lag. Vi stilte 2 lag i
G16, et 11-er og et 9-er. Stallen var på ca 25 spillere. Pga. pandemien ble det spilt kun halv sesong.
G16: 11-er laget
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G16: 9-er laget
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8.4 Aksla IL Håndball sesongen 2021
Håndballutvalget
Håndballutvalget har hatt følgende medlemmer i 2021
• Wenche Kjerstad og Lene Bjørlo Overå (dommerkontakter)
• Sissel Voldsund Heggtveit (oppstartsansvarlig + utstyransvarlig)
• Torodd Helland (arrangementansvarlig)
• Cecilie Soma Nordstrand (lagpåmelding og klubbkontakt)
• Karl Otto Hessen (leder for håndballutvalget)
Utvalget har fått god hjelp av Christer Jensen ved fordeling av treningstider. Christer har også vært
primus motor for Åpen Hall.
Sportslige resultater i 2020-2021 sesongen
Også forrige sesong ble svært amputert på grunn av Covid 19. Det var få serier som ble formelt
avsluttet med endelige tabeller. Sluttspill for 14 årsklassen ble avlyst, dette var en nedtur for vårt
2006 lag som hadde kvalifisert seg med god margin.
Aktivitet i 2021-2022 sesongen
Aktiviteten er stigende i håndballen i Aksla. Over 250 barn, ungdom og voksne har vært involvert i
håndballaktivitet denne sesongen i regi av Aksla. Dette er svært imponerende i lys av pandemien.
Potensialet for å videreutvikle håndballen i nærområdet vårt er stort og det vil vi fortsette med. På
jentesiden har vi i år hatt lag fra 7 år til senior og mangler kun J20 for å ha lag i alle klasser. På
guttesiden har vi lag i alle klasser opp til og med 16 år bortsett fra G14. I klassene fra 9 år og oppover
har vi hatt totalt 27 serielag påmeldt, en økning på 2 fra forrige sesong. Vi har i år ikke hatt noen
samarbeidslag.
Aksla har denne sesongen hatt lag i regionserien 16 år både for jenter og gutter. Her får lagene våre
bryne seg på den beste motstanden i regionen vår som strekker seg fra Sunnmøre til Finnmark.
Regionserien er en flott arena for utvikling av våre spillere og vi har hatt mange spillere på ulike
talentsamlinger, både lokale og regionalt landslagsmiljø. Klubben har i år også hatt en spiller på de to
første samlingene for jentelandslaget – LK06. Dette viser at det gror svært godt i Aksla.
Vårt damer seniorlag har hatt godt tilsig av spillere og kjemper i toppen av 4. divisjon. Vi har et mål
om opprykk til 3. divisjon, så får vi se om det skjer denne sesongen eller senere. Med de svært gode
ungdomskullene som kommer opp ønsker vi å gi et godt seniortilbud på damesiden. På
gutte/herresiden fortsetter vi samarbeidet med Spjelkavik. Vi har hatt god utvikling av guttespillere i
Aksla og disse spillerne har i år vært viktige bidragsytere på Spjelkavik sr 2. divisjon og G20 serien.
Flere av våre G16 spillere bidro på kvalik til Bringserien.
På grunn av Covid 19 har også denne sesongen blitt noe avkortet for de fleste lag. Vi har heldigvis
stort sett kunnet holdt i gang trening for de fleste lagene, men kampsesongen ble avkortet før og
etter jul. Som følge av dette har en del kamper blitt strøket fra terminlisten for de yngre lagene. Vi
krysser fingrene for at det blir mulig å delta på cuper til våren. De fleste lag i barne og
ungdomsklassen er påmeldt overnattingscuper. Dette er kjempeviktig for å bygge miljø i lagene.
Et supert miljøskapende tiltak har vært åpen hall for årgangene fra 2008 til 2012. Dette har vært ren
dugnad med initiativtaker Christer Jensen i spissen. Det har vært arrangert fire ganger denne
sesongen. Etter en litt rolig start med relativt få deltakere så har det blitt en kjempesuksess med ca
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60 barn i aktivitet en fredags kveld i hallen i februar. Vi har et sterkt ønske å videreutvikle dette
framover.
Rekruttering
Det ble gjennomført rekruttering for 2. klassinger i tidlig på høsten. Minilag er startet opp for disse 7
åringene og vi er svært glade for foreldrene som har tatt på seg trener og laglederroller slik at vi får
startet opp. Vi har god plass til flere, både barn og voksne. Det går fint an å begynne med håndball et
godt stykke opp i barne og undgomsårene. Vi har blant annet sett svært gledelig tilsig på enkelte kull
– vårt gutter 12 årslag er oppe i rundt 25 spillere.
Arrangement
Det har vært krevende å gjennomføre kamparrangement denne sesongen før samfunnet ble åpnet.
Våre arrangementansvarlige har gjort en svært god jobb for å avvikle arrangement og kamper. Vi
håper inderlig at mange tar turen i hallen nå når alt er åpnet. Vi lover masse idrettsglede.
I år ser det endelig ut til at vi får arrangert vår minihåndballturnering KIWI cup i april etter to år med
avlysning på grunn av pandemien. Vi takker vår samarbeidspartner KIWI som stiller med hoppeslott
og annen god støtte i forbindelse med cupen. Vi har i år cupen over en dag og håper å fylle
Hatlanehallen med 40 minilag og flere hundre glade barn (og voksne).
Dommerarbeidet i Aksla IL håndball 2021/2022
Aksla har i sesongen 2021/2022 to dommerkontakter, og begge har i denne sesongen fullført NHF
Dommerutvikleropplæring. Målsettingen for dommerutviklingen i Aksla er å beholde, utvikle og
rekruttere. 19 håndballdommere er registrert i Aksla IL med følgende fordeling i hht NHF nivåtall.
• 2 dommere på nivå 6
• 1 dommer på nivå 7
• 2 dommere på nivå 9
• 4 dommere på nivå 10
• 10 dommere på nivå 11.
Aksla har utdannet 1 dommerutvikler som er på nivå 8 som dommerobservatør. Det er 8 dommere
som har gjennomført Dommer 1-kurs denne sesongen og 5 nye dommere som har gjennomført
Barnedommerkurs. I tillegg har vi 2 dommere som har gjennomført Barnedommerkurs forrige sesong
i annen klubb, og som nå er medlemmer av Aksla. Dommergruppen består av 10 jenter/kvinner og 9
gutter/menn. Det har vært gjennomført 1 fysisk dommermøte hittil og 1 møte vil bli gjennomført i
løpet av mars 2022.
Mål for sesong 2021/2022:
• Minimum 8 dommere som oppfyller dommerkvoten for sesongen. Vi ligger an til å oppnå
11 dommerkvoter denne sesongen. Målet er nådd.
• Etablere et trygt og godt dommermiljø i klubben. Under arbeid og på god vei!
• 4 nye på Dommer1 kurs i løpet av sesongen. Mål nådd – 8 gjennomførte Dommer1 kurs.
• Rekruttere minimum 4 nye dommere fra kull 2006 med gjennomført barnedommerkurs.
Mål nådd – 7 nye dommere er rekruttert fra 2006 kullet inneværende sesong og alle har
fullført Barnedommerkurs.
• Etablere oppfølgingsteam! Mål nådd.
• Vi som arrangør er gode verter for dommerne! Målet er nådd. All honnør til alle
arrangørlagene i Aksla.
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•

Minimum 1 dommerpar opp på høyere nivå. Under arbeid og på veg. 3 Dommere fra 2005kullet er i ferd med å etablere seg på 14-årsnivå.

Alle de unge dommerne har fått oppfølging av observatører og veiledning fra
dommerkontakt/dommeutvikler i klubben gjennom sesongen. Vi har vektlagt å være i hallen og møte
dommerne der. Vi får tilbakemelding fra andre klubber om at Aksla sine dommere gjør en god jobb!
Aksla sin dommergruppe var avgjørende ressurs for gjennomføring av Tafjord Cup 8. – 10. oktober
2021, og over 50 kamper ble dømt av dommerpar fra Aksla samtidig som flere av dommerne spilte
egne kamper innimellom. Aksla IL har vært vertskap for 3 kurs i regi av NHF Region Nord
inneværende sesong der det har vært deltakere fra flere klubber i regionen.
Det langsiktige målet for dommerarbeidet i Aksla IL er at Aksla IL skal arbeide for å etablere minst 2
dommerpar på høgre nivå, som innebærer at vi har 2-4 dommere som i kommende sesong tar
dommer 2 utdanning og på lang sikt dommer 3 utdanning.
Takk til dere som holder aktiviteten i gang
Håndballen i Aksla har så langt ikke hatt generelt vesentlig frafall på grunn av Covid 19, men på
enkelte lag har det vært spillere som har falt fra. Vi ser fram til en kanonavslutning på denne
sesongen og har videre planer for å utvikle håndballen neste sesong.
Vi vil avslutte med å takke alle trenere og andre tillitsvalgte for arbeidet som legges ned av dere. Den
innsatsen er uvurderlig for å gi barna vår et håndballtilbud i Aksla. Vi ser fram til at vi sammen skal
sørge for å fortsette den gode utviklingen av håndballen i Aksla.

13.03.22
Håndballutvalget Aksla IL
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Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets og revisors beretning
9.1 Behandle idrettslagets regnskap
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9.2 Behandle styrets økonomiske beretning
Aksla IL sitt årsregnskap inkludere alle lags regnskaper. Omsetningen for idrettslaget er noe lavere
enn i 2021, her er ikke anleggskostnadene medregnet. Alle lagsinntekter og -utgifter er innarbeidet i
idrettslagets regnskap. Nedgangen i omsetningen kan i noen grad tilskrives lavere idrettsaktiviteter
under pandemien. Kostnadene har også vært noe lavere grunnet redusert aktivitet, slik at
driftsresultatet totalt sett har blitt positivt med kr. 198.962.
De aller fleste kostnader til baneutvidelse er ikke belastet driftsregnskapet i 2021 men er blitt
aktivert i balansen for senere å komme som en kostnad i driftsregnskapet i form av avskrivninger.
Totalt sett har Aksla IL en sunn økonomi ved utgangen av 2021 men økte kostnader til avskrivning og
renter vil innebære behov for høyere inntekter i 2022 og åra fremover.
Vi har i år fordelt regnskapet i to avdelinger, håndball og fotball, ihht NIF’s lovverk. Postene er i stor
grad fordelt på medlemsmassen som er 60/40. Enkelte poster er fordelt etter annen nøkkel basert på
skjønn. Fra og med regnskapsåret 2022 poster vi alle inn-/utbetalinger ihht avdeling.
22.03.2022
Styret i Aksla IL
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9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning
Kontrollutvalgets beretning er ikke klar på tidspunkt for framlegging av sakspapirer 1 uke før
årsmøtet. Legges frem på årsmøtet.
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9.4 Behandle revisors beretning
Revisors beretning er ikke klar på tidspunkt for framlegging av sakspapirer 1 uke før årsmøtet. Legges
frem på årsmøtet.
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Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Forslag til ny lovnorm for idrettslag
Idrettstyret i NIF vedtok 16.november 2021 en ny lovnorm for idrettslag.
Dette betyr at Aksla Idrettslag må justere sin lov og tilpasse denne til den vedtatte lovnormen.
De viktigste endringene fra tidligere:
1. Kontrollutvalg - antall og varamedlemmer fastsettes i loven – hvor minstekravet er:
- Leder
- Minst ett medlem
2. Endret lovnorm er vesentlig forkortet, med direkte henvisninger/linker til NIFs lov.
Med det som bakgrunn legger hovedstyret i Aksla Idrettslag frem forslag til ny lov for Aksla Idrettslag
som følger den nye lovnormen:

LOV FOR AKSLA IDRETTSLAG
Stiftet 25.11.1928
Sist endret 22.03.2022
§1

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund For
regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov §
10-1 (4).

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Møre og Romsdal Idrettskrets
og Ålesund Idrettsråd

(4)

For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)

For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§3
(1)

Medlemmer
For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv.,
gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
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(2)

§4

For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister med utfyllende regler.
Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§5

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6
og 2-7.

§6

Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§7

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§8

Refusjon av utgifter og godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§9

Regnskap og revisjon mv.
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned.

(2)

Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og
NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

(3)

Årsmøtets oppgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Velge dirigent(er)
Velge protokollfører(e)
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne forretningsorden
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle idrettslagets årsberetning
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9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
d. eventuell beretning fra engasjert revisor
10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder, 4 eller 5 styremedlemmer og 1
varamedlem
b. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
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 2 medlemmer og 1 varamedlem
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer
skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
(4)

§ 11

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs
lov § 2-19.
Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2)

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører
under styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk
og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
- registrere opplysninger iht. § 3 (2)
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget
organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
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-

at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget
organiserer barneidrett

(4)

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5)

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 12

Kontrollutvalg og valgkomité

(1)

For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht.
egen instruks vedtatt av årsmøtet.

(2)

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht.
egen instruks vedtatt av årsmøtet.

§ 13

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har
vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)
b)

c)
d)

(3)

§ 14

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens
økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret,
samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller
årsmøtet.
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av
årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av
fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen
måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.
Lovendring
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.
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§ 15

Oppløsning, utmelding mv.

(1)

Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6
måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig
varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte
behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget.
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige
lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3)

For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4)

Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet
som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent
av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 16

Draktfarge

(1)

Aksla Idrettslag Fotball
a) Aksla Idrettslag Fotballs farge på hjemmedrakter for er rød overdel, hvit shorts
og røde strømper.
b) Aksla Idrettslag Fotballs farge på bortedrakter er svart overdel, hvit shorts og
røde strømper.

(2)

Aksla Idrettslag Håndball
a) Aksla Idrettslag Håndballs farge på hjemmedrakter er rød overdel og hvit shorts.
b) Aksla Idrettslag Håndballs farge på bortedrakter er svart overdel og hvit shorts.

(5)

Særskilt unntak fra hovedregel
a) For jentelag over 13 år kan rød shorts benyttes. Alle spillere på laget skal benytte
lik shortsfarge.
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10.2 Forslag til instruks for kontrollutvalg
Med ny lovnorm kreves det ihht § 12 egen innstruks for kontrollutvalg.
Med det som bakgrunn legger hovedstyret i Aksla Idrettslag frem forslag til instruks for kontrollutvalg
og valgkomié som følger den nye lovnormen her:

INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITÉ I AKSLA IDRETTSLAG
1. Formål
Denne instruksen gjelder for kontrollkomité i Aksla Idrettslag. Med «kontrollkomité» menes
årsmøtevalgt komité som skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Medlem av kontrollkomité
er underlagt de valgbegrensninger som følger av NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 og kan ikke være
ansatt i klubben, jf. samme bestemmelser. Formålet med instruksen er å gi en oversikt over
Kontrollkomiteens funksjoner, oppgaver og ansvar.
2. Kontrollmiteens oppgaver og roller
2.1 Generelt
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, samt denne instruks. Komiteen skal
videre håndtere de oppgaver som klubben v/hovedstyret finner det naturlig eller påkrevd at
komiteen er orientert om eller tar stilling til.
2.2 Prosedyre ved forespørsel
Alle henvendelser fra kontrollkomiteen til klubben skal rettes skriftlig fra komiteens leder til
klubbens hovedstyre.
2.3 Møteplikt og vedtak
Kontrollkomiteen skal møtes så ofte som det er påkrevd for å sikre et tilstrekkelig tilsyn.
Kontrollkomiteens vedtak fattes med alminnelig flertall. Medlem som ikke er enig i en
beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
2.4 Rapporteringsplikt
Kontrollkomiteen skal løpende ta opp forhold som finnes nødvendig å rapportere.
Rapportene skal være nummererte til klubbens hovedstyre.
2.5 Forholdet til klubbens daglige leder og øvrige administrasjon
Kontrollkomiteen skal i sitt virke kun forholde seg til klubben v/hovedstyret med mindre
hovedstyret ber komiteen om å henvende seg til daglig leder eller øvrige i administrasjonen i
klubben. Daglig leder kan, etter at kontrollkomiteen har innhentet samtykke fra klubbens
hovedstyre, pålegges å møte for kontrollkomiteen dersom dette anses nødvendig for å
redegjøre for klubbens disposisjoner.
2.6 Tale- og forslagsrett på årsmøtet
Kontrollkomiteen kan møte på klubbens årsmøte. Komiteen plikter så langt det er mulig å på
forhånd informere klubbens hovedstyre om eventuelle planlagte innlegg eller forslag.
2.7 Taushetsplikt
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Kontrollkomiteens medlemmer har absolutt taushetsplikt i forhold til den informasjon og de
opplysninger om interne forhold i klubben og andre opplysninger de blir gjort kjent med som
følge av sitt tillitsverv. Taushetsplikten består også etter at tillitsvervet er opphørt.
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10.3 Forslag til instruks for valgkomité
Med ny lovnorm kreves det ihht § 12 egen innstruks for valgkomité.
Med det som bakgrunn legger hovedstyret i Aksla Idrettslag frem forslag til instruks for kontrollutvalg
og valgkomié som følger den nye lovnormen her:

INSTRUKS FOR VALGKOMITÉ I AKSLA IDRETTSLAG
Formål
Denne instruksen gjelder for valgkomité i Aksla Idrettslag. Med «valgkomité» menes årsmøtevalgt
komité som skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18. Medlem av valgkomité er underlagt de
valgbegrensninger som følger av NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 og kan ikke være ansatt i klubben, jf.
samme bestemmelser. Formålet med instruksen er å gi en oversikt over valgkomitèens funksjoner,
oppgaver og ansvar.
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på Aksla idrettslags årsmøte, med unntak av
valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
Legg en plan
Det første valgkomiteen bør gjøre er å legge en plan (med arbeidsfordeling og tidsfrister) for
komiteens arbeid:
1. Kunnskap om Aksla idrettslag: Det er viktig at komiteen tilegner seg kunnskap om det
organisasjonsleddet de er valgt til å jobbe for.
2. Behovsanalyse: Hvilke oppgaver skal løses? Hvilken type personer kan bidra til å løse
nettopp disse oppgavene?
3. Finn frem til egnede kandidater
4. Presenter kandidatene
Valgkomiteen bør gå i gang med arbeidet sitt i god tid før årsmøtet.
1. Kunnskap om Aksla Idrettslag
For å kunne gjøre en god jobb på vegne av Aksla Idrettslag med å plukke ut og sette sammen det
beste mannskapet for det neste året, er det viktig at valgkomiteen har inngående kjennskap til hva et
idrettslag er, og hvordan et idrettslag og et idrettslagsstyre kan og bør arbeide. Valgkomiteen må
være orientert og oppdatert.
Kunnskap om Aksla Idrettslag får valgkomiteen gjennom:
- Aksla ILs lov
- NIFs lov om kjønnsfordeling følger av NIFs lov § 2-4 om valgbarhet følger av NIFs lov § 2-5,
2-6 og 2-7
- Aksla IL sin virksomhetsplan
- Protokoller fra styremøter
- Årsrapporter (for historikk og omfang av møtevirksomhet)
- Interne rutinedokumenter
- Aksla IL sine nyhetsbrev
- Aksla IL sin hjemmeside / Facebook
- Møter med sittende styre og administrasjon
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2. Behovsanalyse
Etter at valgkomiteen har tilegnet seg kunnskap om idrettslaget kan de danne seg et bilde av hvilke
oppgaver idrettslagets styre skal løse. Det er også viktig å ha klart for seg at styret og en eventuell
administrasjon i et idrettslag har ulike oppgaver. Mens administrasjonen må ha detaljert kunnskap på
saksbehandlernivå, skal styret se de store linjene og fatte idrettspolitiske beslutninger til beste for
idrettslaget.
Selv om valgkomiteen er valgt på fritt grunnlag, og således skal være uavhengig, kan det være lurt å
snakke med de personene som kan tenkes å vite mest om hvilke behov idrettslaget har når det
gjelder valg av nye styremedlemmer.
Et styre er et lag som skal bestå av mennesker med komplementære egenskaper. På samme måte er
styret og administrasjonen et lag som utfyller hverandre og har ulike roller og oppgaver.
3. Finn frem til egnede kandidater
Nå vet komiteen hvilken type personer de ser etter, nå gjelder det «bare» å finne dem, for så å få
dem til å si «JA!». Når valgkomiteen skal finne frem til gode kandidater bør de gå bredt ut, for å få inn
mange aktuelle kandidater.
Hvordan velge? For å avgjøre hvem som skal med i valgkomiteens innstilling må komiteen
gjennomføre intervjuer med nye kandidater og de i sittende styre som ønsker fornyet tillit. Det er
viktig å vurdere hvordan det sittende styret har fungert, og i denne prosessen anbefales det å snakke
med styrelederen. Det er ingen automatikk i at et sittende styremedlem får fornyet tillit. Det er
selvsagt også mulig å benytte spørreskjemaer (og be om å få tilsendt CV), men da bør dette følges
opp med en samtale. Personlig kontakt er viktig; man får både et bedre grunnlag for å «vurdere»
kandidaten, og erfaring viser at flere er tilbøyelige til å si «ja» når de kontaktes ansikt til ansikt.
Valgkomiteen bør videre i sin utvelgelse tenke på spredning mtp: kjønn (lovbestemt), alder,
idrettsbakgrunn, etnisk bakgrunn, etc.
Alle kandidater komiteen ønsker å innstille bør tilskrives, med informasjon om hvilket verv det
gjelder. NB! Det er viktig at nye kandidater gis god orientering om hva vervet innebærer, slik at alle er
innforstått med hva de har takket ja til.
4. Presentasjon av kandidatene
Når alle kandidatene er på plass, må valgkomiteen:
- Lage en innstilling til nytt styre (med verv og navn).
- Utarbeide en kort presentasjon for hver enkelt kandidat
Her skal komiteen gi årsmøtet mulighet til å vurdere hver enkelt kandidat. Hva brenner kandidaten
for og hvordan kan kandidaten være med å «løfte» idrettslaget? Valgkomiteens innstilling skal følge
sakspapirene, som gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
På årsmøtet skal komiteen:
- Presentere hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.
- Legge frem valgkomiteens innstilling, med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene er
foreslått.
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent inkludert støttemedlemskap,
treningsavgift for fotball og håndball eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
Styret foreslår medlemskontingent som følger:
Aktive:
kr 650
Foreldre, trenere og andre tillitsvalgte:
kr 50
Andre støttemedlemmer:
kr 200
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til bestemme nivåt på treningsavgifter.
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Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Kontonr
3000
3011
3012
3020
3120
3122
3200
3210
3400
3440
3441
3600
3601
3602
3604
3606
3607
3608
3609
3620
3700
3900
3920
3921
3925
3926
3930
3980
3990

Konto
Salgsinntekt
Salgsinntekter, høy mva
Salg Tilsynsvakt/vask
Leie av kunstgress (avg pliktig)
Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig
Sponsorinntekter avgiftsfrie
Grasrotandelen
Salgsinntekt (finansiering ny bane)
Kiosk, ikke mva pliktig idrettslag
Offentlig tilskudd (LAM-tilskudd)
Momskompensasjon NIF
Andre tilskudd
Annen driftsinntekt
Leieinntekter Hus
Leie bane (avg fritt)
Lotteriinntekter
Fotballskole
Håndballskole
Fotball Fritid Ordning
Håndball cup Kiwi
Umbro/Hummel Fotballskole
Annen leieinntekt
Viderefakturert Akslalag
Annen driftsrelatert inntekt
Årskontingent og treningavgift
Omkostning kontigentinnkreving Spoond
Baneavgift
Dugnadsinntekter
Lotteri klubb
Sponsor Ratvika Bane Balanseføres
Inntekt uten dokumentasjon
Sum driftsinntekter

Budsjett 2022

Håndball

Fotball

3.585.997

1.434.399
850.516
160.000
91.883
32.000
80.000
140.000
80.000
1.200.483
8.000
30.000
75.000
8.000
293.333
640.000
146.150
2.634.882

2.151.598
1.275.774
240.000
137.825
48.000
120.000
210.000
120.000
3.069.850
12.000
180.000
375.000
80.000
12.000
440.000
960.000
312.000
450.000
248.850
5.221.448

0
0
2.126.289
400.000
229.708
0
80.000
200.000
350.000
200.000
4.270.333
20.000
0
0
180.000
30.000
375.000
75.000
80.000
20.000
733.333
0
1.600.000
0
312.000
450.000
395.000
0
0
7.856.331
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4000
4100
4200
4201
4202
4205
4210
4230
4231
4233
4234
4300
4302
4309
5000
5003
5092
5210
5290
5400
5405
5420
5500
5710
5900
5910
5920
5952
5990
6000
6010

Varekostnad
1.848.333
Innkjøp av råvarer og halvfabrikata
Innarbeidet lagskostnader
0
Innkjøp av varer til kiosk
60.000
Utstyr - drakter etc
506.667
Utstyr .- baller etc.
133.333
Kostnader og innkjøp lotteri
15.000
Kioskvarer tatt ut av lagene (betales inn av lagene)
0
Fotballskole-Tine
50.000
Fotball (AFFO) utgifter
200.000
Håndball skole utgifter
15.000
Kiwi Håndbal cup
25.000
Kostnader for viderefakturering lag
733.333
Driftsstøtte til Akslalag
60.000
Utgifter Umbro fotballskole
50.000
Lønnskostnad
3.140.637
Personalkostnader
2.000.000
Lønn AFFO/Hånd-/Fotball-skole/renhold
150.000
Feriepenger
213.333
Fri telefon
0
Motkonto fordelsbeskatning
0
Arbeidsgiveravgift
349.304
Arb.giv.avg av pål. feriepenger
21.333
Lønn håndball
200.000
Annen kostnadsgodtgjørelse
0
Andel personalkostnader fra samarbeidsklubber/lagskontoer
0
Gaver til frivillige
20.000
Kantinekostnad
49.333
Yrkesskadeforsikring
0
Innberetning OTP/AFP
93.333
Annen personalkostnad
44.000
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
130.667
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
88.000
Avskr. på transp.midler, maskiner og inv
42.667

643.333
24.000
202.667
53.333
6.000
15.000
25.000
293.333
24.000
1.119.991
600.000
60.000
64.000
104.791
8.533
200.000
8.000
19.733
37.333
17.600
52.267
35.200
17.067

1.205.000
36.000
304.000
80.000
9.000
50.000
200.000
440.000
36.000
50.000
2.020.646
1.400.000
90.000
149.333
244.513
12.800
12.000
29.600
56.000
26.400
78.400
52.800
25.600
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6300
6320
6340
6360
6390
6400
6420
6430
6440
6510
6530
6540
6550
6560
6570
6600
6620
6690
6700
6790
6800
6840
6860
6890
6900
6907
6940
7000
7040
7100
7140
7300
7320
7350
7360
7390
7400
7430
7450
7451
7452
7454
7455
7456
7457
7500
7740
7770
7790

8050
8055
8100
8110
8150

Annen driftskostnad
Leie baner/hall
Renovasjon, vann, avløp o.l.
Lys, varme
Renhold
Andre kostnader lokaler
Leie maskiner
Leie datasystemer
Leie andre kontormaskiner
Leie transportmidler
Håndverktøy
Spesialverktøy
Inventar
Driftsmateriale
Rekvisita
Arbeidsklær og verneutstyr
Rep. og vedlikehold bygninger
Rep. og vedlikehold utstyr
Reparasjon og vedlikehold annet
Revisjons- og regnskapshonorar
Annen fremmed tjeneste
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Møte, Kurs, oppdatering o.l.
Div småanskaffelser
Telefon- internett
Internett
Porto
Drivstoff transportmidler
Forsikring
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Salgskostnad
Reklamekostnad
Representasjon, fradragsberettiget
Representasjon, ikke fradragsberettiget
Medlemstilstelninger
Kontingent, fradragsberettiget
Serieavgift forbundene
Tilskudd cuper
Tilskudd sluttspill etc
Tilskudd idrettskretser
Overgangsgebyrer
Tilskudd talentsamlinger
Dommerfordeling
Dommerregninger
Forsikringspremie
Øredifferanse
Bankgebyrer
Annen kostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Renter Bank
Renter Kunder
Annen finanskostnad
Renter/purregebyr
Rentekostnad banklån
Annen rentekostnad
Netto finansposter
Resultat før skatt
Ordinært resultat
Årsresultat

1.945.667
293.333
41.333
66.667
61.333
29.333
10.667
60.000
0
0
18.000
0
2.000
26.667
8.000
267
76.000
16.000
90.667
46.667
1.333
1.333
4.000
17.333
10.667
40.000
36.667
0
1.333
0
206.667
33.333
16.000
173.333
0
0
4.000
1.333
286.667
75.000
0
0
26.667
0
0
69.333
33.733
0
60.000
0
7.065.304
791.027
0
0

705.933
16.533
26.667
24.533
11.733
4.267
24.000
7.200
800
10.667
3.200
107
30.400
6.400
36.267
18.667
533
533
1.600
6.933
4.267
16.000
14.667
533
82.667
13.333
6.400
69.333
1.600
533
114.667
75.000
10.667
27.733
13.493
24.000
2.521.524
113.358
0
0

1.239.733
293.333
24.800
40.000
36.800
17.600
6.400
36.000
10.800
1.200
16.000
4.800
160
45.600
9.600
54.400
28.000
800
800
2.400
10.400
6.400
24.000
22.000
800
124.000
20.000
9.600
104.000
2.400
800
172.000
16.000
41.600
20.240
36.000
4.543.779
677.669

548.000
1.333
540.000
6.667
-548.000
243.027
243.027
243.027

3.200
533
0
2.667
-3.200
110.158
110.158
110.158

544.800
800
540.000
4.000
-544.800
132.869
132.869
132.869
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Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag til organisasjonskart:

Aksla IL r anisas onskart
rsm te

al komite

ove st ret

konomiansvarli

a li le er

Fotball tval et

arke sansvarli

A ministras on

FF ansvarli
Fotball

evisor

n ball tval et
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Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Valg av styre, nestleder, 4 eller 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
Innstilling fra valgkomiteen:
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14.2 Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem
Ihht lov for Aksla IL 01.01.2021 og NIFs lov § 2-12 skal kontrollutvalget bestå av minst 2 medlemmer
og minst 1 varamedlem.
Styrets innstilling for kontrollutvalg:
Medlem
Medlem
Vara

Espen Erstad
Sverre Hovelsrud
Ole Kristian Arntsen

Velges for 1 år til 2023
Velges for 1 år til 2023
Velges for 1 år til 2023
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14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne slike representanter
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14.4 Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
Ihht Lov for Aksla IL og NIFs lov § 2-18 skal valgkomiteen bestå av leder, 2 medlemmer og 1
varamedlem.
I 2021 har valgkomiteen bestått av John Inge Flem (leder), Karl Otto Hessen, Vibeke Hessen og
Kathrin Enebakk (vara).
Styrets instilling til valgkomité:
Leder
Medlem
Medlem
Vara

John Inge Flem
Karl Otto Hessen
Vibeke Hessen
Kathrin Enebakk

Velges for 2 år til 2024
Velges for 2 år til 2024
Velges for 1 år til 2023
Velges for 1 år til 2023
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Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Aksla IL har omsetning på over 5 MNOK og skal iht klubbens lover engasjere revisor.
Tidligere (2020 og 2021) har Team Revisjon AS vært engasjert som revisor og styret innstiller på at
Aksla IL viderefører sitt engasjement med Team Revisjon AS som revisor.

