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1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne sakslisten. 

7. Godkjenne foretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning.  

a) Idrettslagets regnskap 

b) 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: 

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

d) Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer, og et varamedlem. 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, minst to medlemmer og ett varamedlem. 

 

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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Det ble imidlertid laget nye rekrutteringsflyers som ble delt ut i 

postkassene i skolekretsene til Støver og Mørkvedmarka skole. I 

tillegg til at det ble vist en rekrutteringsvideo på Hunstadsenteret. 

Mørkved Sportsklubb deltok kun på en ordinær turnering i 2020, 

Sulland Cup rett over nyttår. Seriespillet på våren ble avlyst, men 

ble gjennomført på høsten. For første gang hadde de eldste 

seriespill utenfor Bodø. Gjennomføringen av seriespillet ble feiret 

med pizza for de lagene som deltok. De yngre kullene som ikke 

deltok i seriespillet fikk juleavslutning med besøk av UGGI på 

trening.  

I november deltok 13 av klubbens engasjerte medlemmer på 

Framtidskveld i regi av NIF. Gjennomgangen av status i klubben 

var meget positiv knyttet til aktivitetstilbudet, organisering og 

lederskap. Utfordringen for klubben fremover er begrensninger i 

tilgang på nok treningstimer, blant annet fordi MSK ikke har 

tilhørighet til en egen bane. Styret vil derfor jobbe for at klubben 

skal bli vertsklubb for den nye kunstgressbanen i Mørkvedbukta.  

 

I 2020 gjennomførte styreleder og et av styremedlemmene 

Fotballeder 3 kurs i regi av NFF. Kurset gav styret kompetanse i 

strategiske veivalg og aktiv bruk av klubbens visjoner og verdier.  

 

MSK Zambia har også blitt påvirket av covid-19. Fadderordning 

og innsamlinger til matkurver til vanskeligstilte familier har vært 

et viktig bidrag fra MSK i Bodø. De lokale trenerne har fått 

gjennomført trenerkurs, samt at de har fått en hjelpende hånd 

fra en norsk frivillig trener som arbeider i Zambia. 

 

Styret i Mørkved Sportsklubb ser tilbake på et annerledes år som 

også har gitt Små øyeblikk – Utvikling for livet! 

 

 

Bodø 28. februar 2021 

 

For Styret i Mørkved Sportsklubb 

 

 

 

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 likhet med resten av verden, ble også Mørkved 

Sportsklubb og aktivitetene i klubben sterkt 

påvirket av covid-19 pandemien i 2020. I all 

hovedsak gjorde dette seg utslag i at planlagte 

aktiviteter enten ble utsatt og/eller avlyst. Årets 

høydepunkt, UGGI Sommercamp 2020, ble til 

manges store skuffelse avlyst. Også historiens 

første UGGI Cup, som var planlagt i november 

måtte utsettes. Styret har likevel hatt 7 møter, 

både digitale og fysiske. Årsmøtet i 2020 ble 

gjennomført digitalt med god deltakelse.  

Et lystpunkt i 2020 var den store pågangen av 

barn som ønsket å delta på UGGI Ballek. Det ble 

derfor startet to grupper og tidvis var det også 

venteliste. Dette til tross for at rekrutterings-

arrangementet på Hunstadsenteret måtte 

avlyses av smittevernhensyn.  

 

 

Styrets beretning  
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Resultatregnskap klubb 2020 
 DRIFTSINNTEKTER 2020 

Samarbeidspartnere 50 000 

Samarbeidspartnere Zambia 10 000 

Medlemskontingenter 46 675 

Treningsavgifter 65 425 

Grasrotmidler * (2019 og 2020) 

Momskompensasjon for 2019 

45 142 

17 258 

Cashback Hummel for 2019 0 

Omsøkte Tilskuddsmidler 47 426 

Arrangementer  

MSK Zambia 

0 

58 447 

Andre inntekter 6 145 

Sum driftsinntekter 346 518 

  

DRIFTSKOSTNADER  

Varekostnader (drakter og utstyr) 25 884 

Lønnskostnader 0 

Hall og baneleie 7 238 

Trener/ lederkurs -7 975 

Arrangementer 3 216 

Lagskostnader  

MSK Zambia 

10 164 

61 575 

Andre driftskostnader 45 030 

Sum driftskostnader 145 133 

  

Driftsresultat 201 385 

  

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER  

Annen finansinntekt 527 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 

Annen finanskostnad 0 

Netto finansposter 527 

  

Årsresultat 201 912 

  

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  

Overføringer annen egenkapital  201 912 
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ANLEGGSMIDLER 2020 

Finansielle anleggsmidler      

Investeringer i aksjer og andeler 0 

Andre fordringer 0 

Sum finansielle anleggsmidler 0 

  

Sum anleggsmidler 0 

  

OMLØPSMIDLER  

Fordringer  

Kundefordringer 6 950 

Andre fordringer 0 

Sum fordringer 6 950 

  

Bankinnskudd, kontanter og lignende    369 011 

Sum omløpsmidler 375 961 

  

Sum eiendeler 375 961 

  

EGENKAPITAL  

Opptjent egenkapital   

Annen egenkapital  353 226 

Sum opptjent egenkapital  353 226 

  

Sum egenkapital  353 226 

  

GJELD  

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld  20 324 

Skyldig offentlige avgifter  0 

Annen kortsiktig gjeld  2 410 

Sum kortsiktig gjeld 22 734 

  

Sum gjeld 22 734 

  

Sum egenkapital og gjeld 375 961 

  

 

Balanse klubb pr. 31. desember 2020  
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Tillitsverv 2020  
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 

Roberto Rivas 

Medlem 

Kari Råstad 

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 

Timea Marosi 

Ressursutvalget 

Karoline Olsen 

Ressursutvalget 

 

 

KONTROLLKOMITE 

Raymond Dokmo 

Leder 

Erik Vik 

Medlem 

Thor Helge Steinlein 

Varamedlem 
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TRENERE MSK NORGE 
 

 

Erling Bakkemo 

2010-kullet 

 

Mats Borge 

2010-kullet 

 

Tomas Lønsetteig   

2010-kullet 

 

 

Steffen Elsbak 

2011-kullet 

 

Sigbjørn Karlsen 

2011-kullet 

 
 

 

Ståle Limstrand 

2012-kullet 

 

Tor Inge Danielsen 

2012-kullet 

 

Tor Eivind Aaneland 

2012-kullet 

 

 

Bjarte Setså 

2013-kullet 

 

Andre Sundberg 

2013-kullet 

 

Tomas Lønsetteig 

2013-kullet 

 

 

Skjalg Olsen 

2015-kullet 

 

Gaute Hilling 

2015-kullet 

 

Cato Vinje Johansen 

2015-kullet 

 

Stein-Arve Solem-Solstad 

2015-kullet 

 

 

Bildene viser MSK K2011s trener Sigbjørn Karlsen (oppe), og  

Aaron Kawangu, Daniel Aanonsen og Wisdom Mumba (nede) 

Foto: Steffen Elsbak (oppe) og MSK Zambia (nede). 

 

TRENERE MSK ZAMBIA 
 

Aaron Kawangu 

Hovedtrener 

Trener for Under 16 and Under 18 

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 

Allan Tempo  

Assistenttrener 

Daniel Aanonsen 

Assistenttrener 
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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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5 

  Hovedaktiviteter i 2020 
 
 

1. Fotballsesongen 2020 

2020 vil for alltid være et år 

som vi forbinder med covid-

19, og alle de restriksjonene 

dette medførte. I begynnelsen 

ble alt stengt ned, men etter 

hvert ble det en gradvis 

åpning for gjennomføring av 

barneidrett under 

forutsetninger av at 

smittevernhensyn kunne 

ivaretas. For barnefotballen 

ble det mulighet for å 

gjennomføre en kort og 

hektisk sesong. Trenere, 

lagledere, kampverter, spillere 

og foreldre skal ha stor 

honnør for måten vi sammen 

har håndhevet alle pålegg og 

stadig skiftende 

forutsetninger som vi har 

måttet forholde oss til. Dette 

har ikke vært en enkel 

oppgave, snarere tvert i mot 

krevende å følge de til enhver 

tid gjeldende regler for 

gjennomføring av aktivitet. 

Selv om turneringer har 

måttet utgå denne sesongen 

har vi likevel klart å spille 

seriekamper med alle kull, 

2 3 

4  
5 

1 

 

og de eldste har i tillegg fått noen 

innendørskamper mellom 

serieslutt og jul. I 

treningshverdagen har vi klart å 

gjennomføre treninger når 

forutsetningene har tillatt dette. 

Noen alternative treninger har vi 

også måttet gjennomføre når 

nedstengning har vært på det 

strengeste, men vi har allikevel 

fått til aktivitet.  

2. UGGI CUP 2020 

Ettersom klubbens høydepunkt 

UGGI Sommercamp ble avlyst, ble 

det planlagt å arrangere historiens 

første UGGI Cup, vår egen 

internturnering. Her skulle alle 

barna, fra de yngste på UGGI 

Ballek til de eldste fotballagene, 

møtes til interne aktiviteter og 

fotballkamper. UGGI CUP skulle 

også brukes til å informere 

medlemmene om MSK Zambia og 

rekruttere flere faddere. UGGI Cup 

vil bli gjennomført så snart det lar 

seg gjøre.  

 

  3. MSK Zambia 

Mer enn 230 barn deltok ukentlig 

på treninger med MSK Zambia i 

2020. Zambia er et av verdens 

fattigste land, og utfordringene 

ble enda større med covid-19 

pandemien. Tap av arbeidsplasser 

og inntekt har ført til at mange 

knapt får et måltid om dagen. 40-

50 familier tilknyttet MSK Zambia 

ble meget hardt rammet. MSK i 

Norge bidro da med midler til 

innkjøp av matkurver.  

 

Den sportslige aktiviteten i 

Zambia har også blitt redusert 

eller avlyst som følge av 

pandemien. Imidlertid har MSK 

Zambia deltatt på turneringer, og 

ikke minst arrangert sin egen 

turnering. Trenerne har 

gjennomført trenerkurs på 

internasjonalt nivå i regi av FIFA, 

samt lokale kurs tilsvarende 

grasrottrenerkurs. MSK Zambia 

har i 2020 også hatt god hjelp fra 

norske Daniel Aanonsen som 

jobber i Zamiba og har vært 

assistentrener.  
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Framtidige ambisjoner 
 

#1: En solid driftsplattform 

Til tross for sin unge alder, har Mørkved Sportsklubb allerede etablert en solid driftsplattform. Denne 

bygger på gode ressurspersoner og en solid økonomi. Mørkved Sportsklubb har gode ressurspersoner 

både sportslig og administrativt. Klubben tilbyr kursing til alle ressurspersoner for å sikre at 

kompetansen i klubben alltid er høy og i utvikling. En fortsatt vekst i Mørkved Sportsklubb forutsetter 

for det første, at klubben fortsetter å rekruttere flere gode ressurspersoner fra de nye kullene som 

starter opp i klubben. For det andre, skal klubben fortsette å videreutvikle sine administrative ressurser 

gjennom å hele tiden oppdatere og videreutvikle planverk og rutinebeskrivelser.  

    

#2: Utvikle spillere, trenere og ledere 

Mørkved Sportsklubb har ambisjoner om å være en foregangsklubb i Nordland for sitt engasjement og 

satsning på trenere i barne- og ungdomsfotball. En nøkkelfaktor for at å nå denne ambisjonen er å rekruttere 

gode trenere og ledere som vil bidra til å utvikle mennesker for livet. Mørkved Sportsklubb er en klubb som 

søker å etterleve sine verdier og sin visjon i alt det den gjør på og utenfor fotballbanen. Det handler om å 

utgjøre en forskjell lokalt i Bodø og internasjonalt hos vår venneklubb i Zambia. Mørkved Sportsklubb skal 

være kjent som en foregangsklubb for sitt sportslige, faglige og sosiale utviklingsfokus. 

#3: Bane og klubbhus  

For å kunne realisere sine ambisjoner skal Mørkved Sportsklubb aktivt jobbe for en fysisk tilhørighet i sitt 

nærmiljø tilknyttet en kunstgressbane. En fysisk tilhørighet vil være viktig for at Mørkved Sportsklubb kan 

sette et fotavtrykk som en viktig aktør i sitt nærmiljø. En slik fysisk tilhørighet vil være et godt utgangspunkt 

for aktiviteter, både sportslig og som en sosial møteplass mellom mennesker i nærmiljøet vårt. Tilhørighet til 

en kunstgressbane vil være en nøkkelfaktor for den videre utviklingen av klubben. For det første vil det kunne 

løse utfordringene knyttet til et godt sportslig tilbud basert på et tilstrekkelig antall treningstimer. For det 

andre vil Mørkved Sportsklubb bli mer synlig i sitt nærmiljø og dermed bidra til den videre rekrutteringen av 

medlemmer, samt tiltrekke seg flere samarbeidspartnere. For det tredje vil en tilhørighet til et fysisk anlegg 

være et godt utgangspunkt for aktiviteter slik som UGGI Sommercamp, UGGI Cup m.m. for både klubbens 

medlemmer og for andre i vårt nærmiljø som søker et fellesskap med andre.  

 

#4: Skape begeistring og engasjement 

Mørkved Sportsklubb skal i 2021 fortsette å skape begeistring og engasjement i sitt nærmiljø gjennom de 

sportslige og sosiale aktivitetene som gjennomføres på tvers av alder og kjønn. Dette skal være på 

fotballtreningene så vel som på UGGI Sommercamp eller UGGI Cup. Klubben skal tiltrekke seg flere 

medlemmer på bakgrunn av sitt gode sportslige tilbud og sin sosiale profil som inkluderer alle barn og unge 

uavhengig av sosial status og familiens økonomi.  
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DRIFTSINNTEKTER 
Budsjett 

2021 

Regnskap 

2020 

Samarbeidspartere Klubb 

Samarbeidspartere MSK Zambia 

40 000 

10 000 

50 000 

10 000 

Inntekter MSK Zambia 

Medlemskontingenter 

69 000 

60 400 

58 447 

46 675 

Treningsavgift 115 800 65 425 

Grasrotmidler 

Momskompensasjon 

Cashback Hummel 

39 307 

12 000 

0 

45 142 

17 258 

0 

Omsøkte tilskuddsmidler 0 47 426 

Arrangementer 0 0 

Andre inntekter 13 000 30 265 

Sum driftsinntekter 359 507 346 518 

   

DRIFTSKOSTNADER   

Varekostnader (drakter og utstyr) 43 220 25 884 

Utgifter MSK Zambia 66 250 61 575 

Anleggskostnad/ baneleie 21 360 7 238 

Trener/ lederkurs 27 000 -7 945 

Arrangementer 0 3 216 

Lagskostnader (avslutninger og turneringer) 101 000 10 164 

Andre driftskostnader 63 400 45 030 

Sum driftskostnader 322 230 145 133 

   

Driftsresultat 37 277 201 385 

   

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER   

Annen finansinntekt 500 527 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 

Annen finanskostnad 0 0 

Netto finansposter 500 527 

   

Årsresultat 37 777 201 912 

   

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER   

Overføringer annen egenkapital  37 777 201 912 

 

Budsjett 2021  
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Mørkved Sportsklubbs styre 

Verv Navn: Idrettslag 

Leder: Bjørnar Eggen Mørkved Sportsklubb 

Nestleder: Steffen Elsbak Mørkved Sportsklubb 

Styremedlem: Christian Hermansen Mørkved Sportsklubb 

Styremedlem: Ingrid Roaldsen Mørkved Sportsklubb 

Styremedlem: Marthe Bakkemo Mørkved Sportsklubb 

Styremedlem: Stein Arve Solem-Solstad Mørkved Sportsklubb 

Styremedlem: Michael Holmstrøm Mørkved Sportsklubb 

1. varamedlem: Siv-Anne Mollan Andersen  Mørkved Sportsklubb 

2. varamedlem: Karin Sandmark Mørkved Sportsklubb 

 

Kontrollkomite 

Verv Navn: Idrettslag 

Leder  Raymond Dokmo Mørkved Sportsklubb 

Medlem Erik Vik Mørkved Sportsklubb 

Varamedlem Thor Helge Steinlein Mørkved Sportsklubb 

 

  

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2021  



Mørkved Sportsklubb 

Årsmelding 2020 
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STYRETS INNSTILLING 2021 
 
Mørkved Sportsklubbs valgkomite 

Verv Navn: Idrettslag Representerer 

Leder: Ailo Kemi Gjerpe 
Mørkved 

Sportsklubb 
UGGI ballek 

Medlem: Lisbeth Vollan  
Mørkved 

Sportsklubb 
K2012 

Medlem: Tina Sundberg 
Mørkved 

Sportsklubb 
K2013 

Medlem: Karoline Olsen 
Mørkved 

Sportsklubb 
K2013 

Varamedlem: Kari Råstad 
Mørkved 

Sportsklubb 
K2011 
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Mørkved Sportsklubb 

Årsmelding 2020 

 

 

  
 

 

 

 

Mørkved Sportsklubb 

Brækkahaugen 18 

8020 Bodø 

Norge 

 

 
+ 47 41 65 38 10  

post@morkvedsk.no 

 www.morkvedsk.no 

mailto:post@morkvedsk.no

