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01. Godkjenne de stemmeberettigete. 

02. Velge dirigent. 

03. Velge protokollfører. 

04. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

05. Godkjenne innkallingen. 

06. Godkjenne sakslisten. 

07. Godkjenne forretningsorden. 

08. Behandle idrettslagets årsberetning. 

09. Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning. Idrettslagets regnskap 

a) Revisors beretning 

10. Behandle forslag og saker. 

a) Orientering om endrede vedtekter 

b) Orientering om Samarbeidsavtaler 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer, og et 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, minst to medlemmer og ett varamedle 

 

Leder og nestledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

Dagsorden 
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1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.  

2. Det velges en referent til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.  

3. Det velges to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. I årsmøteprotokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.  

5. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi 

tegn til dirigent.  

6. Årsmøtedeltakere og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak. 

7. Styrets leder og saksfremlegger kan ta ordet ubegrenset antall ganger.  

8. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses som nødvendig av 

hensyn til møteavviklingen.  

9. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg 

før strek settes.  

10. Forslag skal leveres skriftlig til dirigent og være underskrevet med forslagsstillerens 

navn.  

11. Forslaget skal refereres av dirigent.  

12. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.  

13. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutts 

taletid.  

 

Forslag til forretningsorden 
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arbeidsoppgavene i klubben er forsøkt delt opp i 

mindre deler med tilhørende instrukser, slik at flest 

mulig kan bidra med mest mulig i klubben.  

 

Arbeidet med planverk og instrukser fortsatte også i 

2019, og det planlegges ett START-møte på høsten 

2020. I tillegg satset klubben hardt på trener- og 

leder-utvikling, og deltar aktivt i møter og kurs i regi 

av krets, idrettsforbund og idrettsråd. 

 

Et av temaene som har vært diskutert jevnlig på 

styremøtene har vært tilbudet til jenter i Mørkved 

Sportsklubb. Fra og med høsten 2019 ble det 

bestemt at alle er velkomne i Mørkved Sportsklubb 

uavhengig av kjønn. Dersom klubben ikke kan stille 

egne jentelag, skal jentene tilbys en plass på 

blandede lag sammen med guttene. 

 

Et annet tema som har blitt drøftet på styremøtene 

har vært Bodømodellen for fotball som ble lansert på 

nyåret 2020. Styret bestemte enstemmig at Mørkved 

Sportsklubb ikke skulle være en del av denne 

avtalen. Bakgrunnen for dette er at styret mener at 

avtalen ikke er i tråd med visjonen og verdiene til 

Mørkved Sportsklubb.  

 

Videre har styret arbeidet med flere ulike 

samarbeidspartnere, både de som har vært våre 

partnere over flere år, og nye som har vist interesse 

for klubben og tilbudet som gis. Klubben håper å 

lande minst 2 nye samarbeidspartnere, og videreføre 

de eksisterende avtalene som utløper i løpet av 2020. 

 

Klubbens årlige høydepunkt, UGGI Sommercamp ble 

også i 2019 gjennomført på Skjerstad med over 100 

deltakere og stor suksess. Klubbens maskott UGGI, 

og klubbens verdier Utviklende, Grensesprengende, 

Glede og Inkludering (UGGI) var sentrale under hele 

arrangementet. 

 

 

 

Mørkved Sportsklubb ble stiftet 

3.november 2016. Klubben ble formelt 

sett godkjent som en klubb av Nordland 

Idrettskrets 10.november 2016.   

 

Mørkved Sportsklubb er medlem i Norges 

Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og 

Bodø Idrettsråd.  

 

I sitt tredje driftsår har klubben ivaretatt viktige 

aktiviteter som danner et godt grunnlag for videre 

drift i 2020 og årene som kommer. Nedenfor er noen 

av disse nevnt. Klubben hadde i 2019 fire 

fotballspillende årskull (2010-2013) og det ble 

forsøkt startet opp ett lag i 2014-årskullet. Dette lot 

seg ikke gjøre da rekrutteringen var svak, men det vil 

bli forsøkt igjen ved skolestart 2020.  Klubben deltok 

i 2019 i seriespill med hele 10 lag totalt, og var med 

på 6 turneringer i løpet av året. 
 

 

I 2019 hadde styret i Mørkved Sportsklubb 9 møter. 

Vi har videreført praksisen med å gjennomføre 

workshops årlig. Utover det ovennevnte, har det for 

de personene som har administrative verv i klubben 

vært gjennomført arbeidsmøter ved behov. I sum 

skal dette bidra til at klubbens drift er mest mulig 

oversiktlig og effektiv. Med en økende 

medlemsmasse i klubben er det et stadig større 

behov for å involvere flere personer på ulike nivå, og 

 

Styrets beretning 
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UGGI Sommercamp er blitt en tradisjon for Mørkved 

Sportsklubb og noe som klubbens medlemmer ser 

frem til med glede og entusiasme. Sammen med vår 

sponsor Byggesystemer, gjør Ressursgruppa UGGI-

Sommercamp til et av klubbens viktigste varemerker 

innad i klubben og utad i lokalmiljøet.  

 

I 2019 har Mørkved Sportsklubb og velvillige 

samarbeidspartnere videreutviklet sitt engasjement 

for venneklubben i Zambia. Flere fadderfamilier til 

barn i MSK Zambia har blitt rekruttert og det har gitt 

flere barn muligheten til skolegang 

gjennom prosjektet «Back to School Zambia».  

 

I tillegg har Mørkved sportsklubb hatt 

flaskeinnsamlinger året igjennom og pengene fra 

panten har blitt brukt til måltider til barna, samt til å 

kjøpe inn geiter som på sikt vil gi MSK Zambia egen 

inntjening. I 2020 ønsker klubben å øke sitt 

engasjement i Zambia ytterligere gjennom å 

rekruttere flere fadderfamilier og finne mulige 

inntektskilder for MSK Zambia lokalt.  

 

Mørkved Sportsklubb bør og skal videreutvikles for 

fremtiden. I tråd med klubbens visjon Små øyeblikk – 

utvikling for livet, bestemte styret at Mørkved 

Sportsklubb gjennom sitt arbeid, tar sin del av 

ansvaret for å oppnå FNs Bærekraftsmål. FNs 

bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Arbeidet med å 

implementere FNs bærekraftmål i klubbens arbeide 

vil starte i 2020. 

 

Klubben skal fortsette å være attraktiv gjennom å 

bygge videre på grunnverdiene Utvikling, Glede, 

Grensprenging og Inkludering. Dette skal gjøres 

først og fremst ved å tilby barn og unge i lokal-

miljøet i Bodø et godt fritidstilbud. 

I tillegg skal klubben gjøre seg bemerket ved å 

tenke utenfor lokalmiljøet og fortsette sitt 

engasjement for at barn i Zambia skal få en bedre 

hverdag gjennom MSK Zambia, og Back to School-

fadderordningen. 

 

 

Vi håper flest mulig vil være med på en felles reise og en 

utvikling for livet i årene som kommer!  

Bodø 28. februar 2020. 
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Resultatregnskap 2019 

DRIFTSINNTEKTER 2019 

Sponsorer 30 000 

Medlemskontingenter 37 013 

Lagavgifter 87 200 

Grasrotmidler 

Momskompensasjon 

35 249 

15 533 

Cashback Hummel 5 864 

Omsøkte Tilskuddsmidler 40 675 

Arrangementer  25 100 

MSK Zambia 22 431 

Andre inntekter 30 265 

Sum driftsinntekter 329 330 

  

DRIFTSKOSTNADER  

Varekostnad 68 995 

Lønnskostnad 0 

Anleggskostnad/ baneleie 15 906 

Trener/ lederkurs 20 000 

Drakter 0 

Arrangementer 27 848 

MSK Zambia 43 600 

Lagskostnader 91 806 

Andre driftskostnader 0 

Sum driftskostnader 268 154 

  

Driftsresultat  61 176 

  

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER  

Annen finansinntekt 140 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 

Annen finanskostnad 0 

Netto finansposter 140 

  

Årsresultat 61 316 

  

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  

Overføringer annen egenkapital  61 316 
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ANLEGGSMIDLER 2019 

Finansielle anleggsmidler      

Investeringer i aksjer og andeler 0 

Andre fordringer 0 

Sum finansielle anleggsmidler 0 

  

Sum anleggsmidler 0 

  

OMLØPSMIDLER  

Fordringer  

Kundefordringer 0 

Andre fordringer 0 

Sum fordringer 0 

  

Bankinnskudd, kontanter og lignende  193 716 

Sum omløpsmidler 193 716 

  

Sum eiendeler 193 716 

  

EGENKAPITAL  

Opptjent egenkapital 193 716 

Annen egenkapital 0 

Sum opptjent egenkapital  193 716 

  

Sum egenkapital  193 716 

  

GJELD  

Kortsiktig gjeld 0 

Leverandørgjeld 0 

Skyldig offentlige avgifter 0 

Annen kortsiktig gjeld 0 

Sum kortsiktig gjeld 0 

  

Sum gjeld 0 

  

Sum egenkapital og gjeld 193 716 

 

Balanse pr. 31. desember 2019 
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Tillitsverv 2019 

STYRET 

Bjørnar Eggen 

Leder  

Steffen Elsbak 

Nestleder  

Tor Inge Danielsen 

Medlem 

Michael Holmstrøm 

Medlem 

Marthe Bakkemo 

Medlem 

Christian Hermansen 

Medlem 

Ingrid Roaldsen 

Medlem 

Karin Sandmark 

Varamedlem 

Elin B. Olsen 

Varamedlem 

 

 

VALGKOMITÈ  

Lisa Tidemann 

Leder  

Anders Sørmo 

Medlem 

Marianne Haltlestad 

Medlem 

Raymond Dokmo 

Medlem 

Annette Hals 

Varamedlem 

 

LEDELSE 

Bjørnar Eggen 

Steffen Elsbak  

Daglig ledelse, organisasjon, samfunnsansvar,  

kommunikasjon og strategi 

Michael Holmstrøm 

Økonomiansvarlig 

Ingrid Roaldsen 

Tilskuddsansvarlig 

 

Bjørnar Vonheim 

Medlems-/ utdanningsansvarlig 

Sigrid K.H. Lønsetteig 

Webansvarlig  

Karin Sandmark 

Turneringsansvarlig  

 

SPORTSLIG/ FAGLIG / SOSIALT 

Erling Bakkemo  

Sportslig leder 

Steffen Elsbak 

Sportslig utvalg/ Materialforvalter 

Tomas Lønsetteig 

Sportslig utvalg 

 

Kathrine Rasch Moyo 

Ressursansvarlig MSK Zambia 

 

Marthe Bakkemo 

Ressursansvarlig klubb 

 

Gøril Tvenning 

Ressursutvalget 

Hege Bohlin 

Ressursutvalget 

Mariell Aas Jarlodd 

Ressursutvalget 

Anniken Breivik Elsbak 

Ressursutvalget 

Tina Sundberg 

Ressursutvalget 

 

 

REVISORER 

Svend Andersen 

Revisor 

Bjørnar Vonheim 

Revisor 
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TRENERE MSK 
 

Tomas Lønsetteig    

2010-kullet 

 

Mats Borge 

2010-kullet 

 

Erling Bakkemo 

2010-kullet 

 

Steffen Elsbak 

2011-kullet 

 

Sigbjørn Karlsen 

2011-kullet 

 

Ståle Limstrand 

2012-kullet 

 

Tor Inge Danielsen 

2012-kullet 

 

Tor Eivind Aaneland 

2012-kullet 

 

Karl Magnus Bottenvann 

2012-kullet 

 

Bjarte Setså 

2013-kullet 

 

Andre Sundberg 

2013-kullet 

 

Tomas Lønsetteig 

2013-kullet 

 

TRENERE MSK ZAMBIA 
 

Aaron Kawangu 

Hovedtrener 
 

Henry Kaputo 

Trener for Under 6 og Under 8 
 

Bernard Mumba 

Trener for Under 10 og Under 12 
 

Timothy Kamwale 

Trener for Under 14, og Jentelaget. 
 

Wisdom Mumba 

Trener for Under 16 

Bildet viser MSK Zambias hovedtrener Aaron Kawangu. 

Foto: Kaleab Katu Adne 
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retningsgivende for hvordan vi 

skal opptre som klubb og er 

rettesnoren i alt vår arbeid 

som klubb.  

For å fremheve klubbens 

verdier heter klubbens maskot 

UGGI.  

Vi i Mørkved Sportsklubb er 

opptatt av å gi barn og 

ungdom et trygt tilbud. 

Klubben har klare holdninger 

og jobber aktivt mot mobbing, 

rasisme, vold og rusmidler. 

Klubben er opptatt av at 

fotball er trygt og godt, 

morsomt og spennende, 

rusfritt og sunt – et sted der 

alle er velkomne – både 

voksne og barn.   

Vi vil at foreldre skal sende 

sine unger til vår klubb og vite 

at de skal lære ærlighet og 

gode verdier samtidig som de 

opplever læring, mestring og 

utvikling.    

 

Vår visjon er små øyeblikk – 

utvikling for livet. Mørkved 

Sportsklubb ønsker at alle 

som er i kontakt med klubben, 

enten som foreldre, spillere, 

trener, leder, frivillig eller som 

medlem, skal oppleve at 

klubben har bidratt til en 

positiv utvikling til deg som 

menneske. En utvikling som 

gir en ekstra ballast ellers i 

livet.  

Det viktigste er å ha det gøy 

med venner – alle er like mye 

verdt og alle behandles med 

samme respekt. Dette er vår 

ledestjerne.  

Mørkved Sportsklubb er 

genuint opptatt av at 

mennesker skal lykkes og vi 

ønsker at alle skal oppleve 

mestring og læring så ofte 

som mulig. Da trives vi.  

Vår visjon omfatter mer enn 

fotball. Vi ønsker å skape en 

utvikling for livet for alle 

mennesker som berøres av 

klubben vår.     

Mørkved Sportsklubb styres 

av verdiene UGGI: utviklende, 

grensesprengende, glede og 

inkluderende. Våre verdier er 

Vår Visjon & Verdier 
 

Mørkved Sportsklubb er 

der for de som vil litt og 

for de som vil mye. 

Vi har rom for alle og 

blikk for den enkelte.” 
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DRIFTSINNTEKTER 
Budsjett 

2020 

Regnskap 

2019 

Sponsorer Klubb 

Sponsor MSK Zambia 

40 000 

10 000 

20 000 

10 000 

Inntekter MSK Zambia 

Medlemskontingenter 

75 950 

45 325 

22 431 

37 013 

Treningsavgift 52 200 87 200 

Grasrotmidler 

Momskompensasjon 

Cashback Hummel 

40 027 

12 000 

5 864 

35 249 

15 533 

5 864 

Omsøkte tilskuddsmidler 0 40 675 

Arrangementer 0 25 100 

Andre inntekter 20 750 30 265 

Sum driftsinntekter 302 116 329 330 

   

DRIFTSKOSTNADER   

Varekostnad/ admin kostnader 51 200 68 995 

Utgifter MSK Zambia 73 900 43 600 

Anleggskostnad/ baneleie 16 714 15 906 

Trener/ lederkurs 25 000 20 000 

Drakter 20 800 0 

Arrangementer 0 27 848 

Lagskostnader 112 564 91 806 

Andre driftskostnader 0 0 

Sum driftskostnader 300 178 268 154 

   

Driftsresultat 1 938 61 176 

   

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER   

Annen finansinntekt 120 140 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 

Annen finanskostnad 0 0 

Netto finansposter 120 140 

   

Årsresultat 2 158 61 316 

   

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER   

Overføringer annen egenkapital  2 158 61 316 

 

Budsjett 2020 
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Mørkved Sportsklubbs styre 

Verv Navn: Idrettslag Valg 

Leder: Bjørnar Eggen Mørkved Sportsklubb På valg 

Nestleder: Steffen Elsbak Mørkved Sportsklubb Ikke på valg  

Styremedlem: Christian Hermansen Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

Styremedlem: Ingrid Roaldsen Mørkved Sportsklubb På valg 

Styremedlem: Marthe Bakkemo Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

Styremedlem: Tor Inge Danielsen Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

Styremedlem: Michael Holmstrøm Mørkved Sportsklubb På valg 

1. varamedlem: Karin Sandmark  Mørkved Sportsklubb På valg 

2. varamedlem: Elin B. Olsen Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

 

Kontrollkomite 

Verv Navn: Idrettslag Valg 

Leder  Raymond Dokmo Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

Medlem Erik Vik Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

Varamedlem Thor Helge Steinlein Mørkved Sportsklubb Ikke på valg 

 

  

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2020 
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STYRETS INNSTILLING 2020 
 
Mørkved Sportsklubbs valgkomite 

Verv Navn: Idrettslag Representerer 

Leder: Lisa N. Tidemann 
Mørkved 

Sportsklubb 
G2013 

Medlem: Marianne Hatlestad 
Mørkved 

Sportsklubb 
G2011 

Medlem: Roberto Rivas 
Mørkved 

Sportsklubb 
G2012 

Medlem: Anders Sørmo 
Mørkved 

Sportsklubb 
G2013 

Varamedlem: Kari Råstad 
Mørkved 

Sportsklubb 
G2011 
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Fremtidige ambisjoner 

Fremtidige ambisjoner 
 

#1: En solid driftsplattform 

Klubben har tilknyttet seg gode ressurser med 

komplementære ferdigheter og har gode 

forutsetninger for å utvikle en solid 

driftsplattform allerede nå. En videre sunn 

vekst forutsetter at nye ressurser tilreder i 

klubben og at driftsplattformen både sikres 

og kontinuerlig videreutvikles. Optimalisering 

av de administrative ressurser skal ha et høyt 

fokus og det etableres tydelige 

rutinebeskrivelser som skal ivareta dette.    

 

#2: Utvikle spillere, trenere og ledere 

Mørkved Sportsklubb har ambisjoner om å være en 

foregangsklubb i Nordland for sitt engasjement og 

satsning på ungdomstrenere i barne- og 

ungdomsfotball. Klubben skal arbeide hardt i årene 

fremover for å tiltrekke seg gode trenre og ledere 

som vil bidra til å utvikle mennesker for livet 

sammen med oss. Klubben ser etter kvalitet i alle 

ledd og har et sterkt fokus på å verdsette denne 

innsatsen. Mørkved Sportsklubb er en klubb som vet 

hvor den skal, hvorfor den eksisterer og hva den skal 

kjennetegnes ved. Det handler om mer enn fotball, 

soneforsvar og press på ballfører. Det handler om 

drømmen å skape noe større enn oss selv. Det 

handler om å utgjøre en forskjell og om å utvikle 

mennesker som klarer seg godt også videre i livet. Vi 

har en ambisjon om å være en foregangsklubb i 

Nordland for sitt sportslige, faglige og sosiale 

utviklingsfokus.  

 

#3: Bane og klubbhus  

Klubben ønsker på sikt å realisere et eget klubbhus i 

tilknytning til en kunstgressbane i nærmiljøet. Banen 

og klubbhuset vil stå i sentrum for 

klubbens  aktiviteter og skal være en viktig sportslig 

og sosial møteplass for alle klubbens medlemmer.  

 

#4: Skape begeistring og engasjement 

Mørkved Sportsklubb skal skape begeistring og 

engasjement i sitt lokalmiljø gjennom de sportslige, 

faglige og sosiale aktivitetene som gjennomføres. 

Klubben gjennomfører årlig UGGI Sommercamp som 

en sosial arena på tvers av alder og sosial bakgrunn.  

Klubbens maskot og kjerneverdiene, UGGI skal være 

sentrale i arbeidet med å skape begeistring og 

engasjement både i 2019 og årene som kommer.    
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+ 47 41 65 38 10  
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