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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) Kontrollkomiteens beretning 

 

10. Behandle forslag og saker. 
 

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

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. 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 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 diskusjonen, 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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Selv om turneringer ble avlyst på vinteren og våren, inklusive 

UGGI Sommercamp, ble seriespillet gjennomført fra mai til 

utgangen av september. De eldste årskullene avsluttet seriespillet 

med et eget spillermøte i oktober. I løpet av høsten deltok 

klubben med mange lag på Bodø cup i august og på EAT, MOVE, 

SLEEP i november. I tillegg deltok de eldste kullene på futsal 

turnering samme måned.  
 

Styret har i 2021 gjennomført 5 styremøter, både fysisk og 
digitalt. Årsmøtet for 2020 ble avholdt 27. april, digitalt, med god 
deltakelse. I tillegg valgte vi høsten 2021 å gjennomføre et felles 
digitalt foreldremøte for alle årskullene. På denne måten fikk alle 
den samme informasjonen om alt fra klubbens drift og 
organisering, til MSK Zambia, og ikke minst en oppfordring til 
foreldrene om å bidra der de kan og vil. I tillegg til dette ble det 
gjennomført lagvise foreldremøter.  

 

I 2021 har Mørkved Sportsklubb lagt ned en stor innsats for å 
bedre klubbens rammebetingelser, bl.a. treningstid innendørs og 
utendørs. Klubben søkte derfor om å bli vertsklubb for den nye 
kunstgressbanen i tilknytning til Mørkvedbukta skole. Dessverre 
fikk vi ikke tildelingen, men vi har hatt kontinuerlig dialog med 
Bodø kommune, Bodø idrettsråd og Nordland fotballkrets, for å 
nevne noen, i den hensikt å sikre at vi kan tilby et godt sportslig 
tilbud til barn og unge på Mørkved og Støver.  

 

Mørkved Sportsklubb opplever god rekruttering og hadde ved 
utgangen av 2021, 150 medlemmer. Det ble arrangert 
rekrutteringsdag på Hunstadsenteret i august, samt at det ble lagt 
ut flyers i postkassene på Mørkved og Støver. Klubben fikk to nye 
samarbeidspartnere i 2021. Sport Outlet på Hunstadsenteret ble 
vår nye utstyrs- og klubbtøysleverandør. I tillegg ble Byggcon AS 
ny sponsor for klubben. MSK Zambia har også hatt utfordringer 
knyttet til pandemien, men et lyspunkt har vært at de har fått en 
ekstra trenerressurs og som i tillegg har bidratt til at de har kunne 
kjøpt en egen buss til transport til turneringer og kamper.  

 

Mørkved Sportsklubb vil kommende år fortsette å gi barn og unge 
et tilbud om fotballaktivitet forankret i verdiene Utvikling, Glede, 
Grensesprengende og Inkludering.  

 

Bodø 10. mars 2022 

 

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.  
 

2021 ble i likhet med 2020 et år preget av 

covid-19 pandemien. For Mørkved Sportsklubb 

ble dette året, til tross for at en del aktiviteter 

måtte avlyses, likevel fylt med en rekke Små 

øyeblikk- Utvikling for livet. Det største 

øyeblikket for Mørkved Sportsklubb var 

historiens første UGGI Cup, vår egen 

internturnering. Ekstra stas var det at dette 

skjedde nettopp det året Mørkved Sportsklubb 

hadde 5 års jubileum. UGGI Cup ble arrangert 

5. juni på Limyra kunstgressbane i strålende 

solskinn. Flere enn 60 barn spilte interne 

kamper, mange av disse for første gang i sitt liv. 

Enda mer gledelig var det å se at alle barna 

heiet på hverandre sammen med foreldre og 

søsken. For Mørkved Sportsklubb var 

arrangementet viktig å gjennomføre ettersom 

mange av de yngste spillerne og deres foreldre, 

ikke tidligere hadde fått anledning til å oppleve 

fellesskapet på tvers av årskullene i klubben.  

 

Styrets beretning  
 
 



Mørkved Sportsklubb 
Årsmelding 2021 
 
 
 
 

 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatregnskap klubb 2021 
 DRIFTSINNTEKTER 2021 

Samarbeidspartnere 40 000 

Samarbeidspartner Zambia 10 000 

Medlemskontingenter 47 875 

Treningsavgifter 128 950 

Grasrotmidler * (2020 og 2021) 
Momskompensasjon for 2020 

41 756 
11 536 

Cashback Hummel for 2020  0 

Omsøkte Tilskuddsmidler 23 164 

Arrangementer  
MSK Zambia 

15 767 
37 984 

Andre inntekter 19 396 

Sum driftsinntekter 376 428 
*Grasrotmidler fra siste kvartal foregående år utbetales i januar året etter  

  

DRIFTSKOSTNADER  

Varekostnader (drakter og annet utstyr) 129 752 

Lønnskostnader 0 

Hall og baneleie 36 744 
Trener/ lederkurs 3 000 
Arrangementer 6 604 
Lagskostnader  
MSK Zambia 

55 799 
51 409 

Andre driftskostnader 123 623 

Sum driftskostnader 351 132 

  

Driftsresultat 25 296 

  

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER  

Annen finansinntekt 460 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 

Annen finanskostnad 0 

Netto finansposter 460 

  

Årsresultat 25 756 

  

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  

Overføringer annen egenkapital  25 756 
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ANLEGGSMIDLER 2021 
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i aksjer og andeler 0 

Andre fordringer 1 140 

Sum finansielle anleggsmidler 1 140 

  

Sum anleggsmidler 1 140 

  

OMLØPSMIDLER  

Fordringer  

Kundefordringer 850 

Andre fordringer 0 

Sum fordringer 850 

  

Bankinnskudd, kontanter og lignende    386 189 

Sum omløpsmidler 387 089 

  

Sum eiendeler 388 179 

  

EGENKAPITAL  

Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital  378 982 

Sum opptjent egenkapital  378 982 

  

Sum egenkapital  378 982 

  

GJELD  

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld  9 197 

Skyldig offentlige avgifter  0 

Annen kortsiktig gjeld  0 

Sum kortsiktig gjeld 9 197 

  

Sum gjeld 9 197 

  

Sum egenkapital og gjeld 388 179 

  
 

Balanse klubb pr. 31. desember 2021  
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Kontrollkomiteens beretning 
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Tillitsverv 2021  
STYRET 

Bjørnar Eggen 
Leder  
Steffen Elsbak 
Nestleder  
Stein Arve Solem-Solstad 
Medlem 
Michael Holmstrøm 
Medlem 
Marthe Bakkemo 
Medlem 
Christian Hermansen 
Medlem 
Ingrid Roaldsen 
Medlem 
Karin Sandmark 
Varamedlem 
Siv-Anne Mollan-Andersen 
Varamedlem 
 

 

VALGKOMITÈ  

Ailo Kemi Gjerpe 
Leder  
Lisbeth Vollan 
Medlem 
Tina Sundberg 
Medlem 
Karoline Olsen 
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 
 
 

Ingrid Roaldsen /Marthe Bakkemo 
Webansvarlig  
Karin Sandmark 
Turneringsansvarlig  
 
SPORTSLIG/ FAGLIG / SOSIALT 

Erling Bakkemo  
Sportslig leder 
Steffen Elsbak 
Sportslig utvalg/ Materialforvalter 
 

Kathrine Rasch Moyo 
Ressursansvarlig MSK Zambia 
 
Marthe Bakkemo 
Ressursansvarlig klubb 
 
Marthe Bakkemo 
Ressursutvalget 
Hege Bohlin 
Ressursutvalget 
Mariell Aas Jarlodd 
Ressursutvalget 
Anniken Breivik Elsbak 
Ressursutvalget 
Tina Sundberg 
Ressursutvalget 
Kathrine Rasch Moyo 
Ressursutvalget 
Karoline Olsen 
Ressursutvalget 
 
 
KONTROLLKOMITE 

Raymond Dokmo 
Leder 
Erik Vik 
Medlem 
Thor Helge Steinlein 
Varamedlem 
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TRENERE MSK NORGE 
 

 

Erling Bakkemo 
2010/11-kullet 
 
Steffen Elsbak 
2010/11-kullet 
 
Sigbjørn Karlsen 
2010/11-kullet 
 
Ståle Limstrand 
2012-kullet 
 
Tor Inge Danielsen 
2012-kullet 
 
Tor Eivind Aaneland 
2012-kullet 
 
Bjarte Setså 
2013-kullet 
 
Andre Sundberg 
2013-kullet 
 
Skjalg Olsen 
2015-kullet 
 
Marthe Bakkemo 
2016-kullet 
 
Maria Dahl 
2016-kullet 
 
Ailo Kemi Gjerpe 
2016-kullet 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
Gilbert Kamlamba 
Trener for Under 16 
Wisdom Mumba 
Trener for Under 17 
Daniel Aanonsen 
Trener for Under 17 
 
 

Bildene viser MSK Zambias hovedtrener Aaron Kawangu og glade barn i MSK og  

akademiet i Zambia Under 12 (Oppe) Og Gutter 10 og gutter 11 klare til seriekamp i sesongen 2021 (Nede) 

Foto: MSK Zambia og Ingrid Roaldsen 

 

TRENERE MSK ZAMBIA 
 

Aaron Kawangu 
Hovedtrener 
Trener for Under 8 and Under 18 
Brown Sakala 
Trener for Under 6 
Timothy Kamwale 
Trener for Under 8, og Jentelaget. 
 
 

 
 
 

Allan Tempo  
Trener for Under 9 
Henry Kaputo 
Trener for Under 10 
Mwanya Mubanga 
Trener for Under 10 
Bernard Mumba 
Trener for Under 12 og Under 14 
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Verdier 

Mørkved Sportsklubbs 
verdier sammenfattes til 
UGGI; Utvikling, Glede, 
Grensesprenging og 
Inkludering.  

For å gjøre verdiene kjent 
innad i klubben spesielt 
blant spillerne, heter vår 
maskot UGGI. Alle 
medlemmene får jevnlig 
treffe UGGI enten på 
trening eller arrangmenter. I 
tillegg har Mørkved 
Sportsklubbs årlige 
høydepunkter, henholdsvis 
UGGI Sommercamp og 
UGGI CUP, fått sine navn 
fra verdiene våre.  

Mørkved Sportsklubb 
ønsker å tilby aktivitet til 
barn og unge som gir 
positive opplevelser, 
mestring og utvikling i 
fellesskap med andre.  

 

Visjon 

Mørkved Sportsklubbs 
visjon er er små øyeblikk – 
utvikling for livet. Dette 
betyr at alle som er i 
kontakt med klubben; enten 
det er som spiller, trener, 
foresatt, leder, 
ressursperson, 
samarbeidspartner eller 
medlem, skal oppleve at 
Mørkved Sportsklubb har 
bidratt til å gi en positiv 
utvikling av deg som 
enkeltmenneske.  

For Mørkved Sportsklubb er 
det viktig å skape et 
fellesskap på tvers av alder, 
kjønn, etnisitet og 
økonomisk bakgrunn. Dette 
fordi det viktigste er å ha 
det gøy med venner. I 
Mørkved Sportsklubb er alle 
like mye verdt og skal 
behandles med samme 
respekt.  

Mørkved Sportsklubb 
ønsker at alle skal oppleve 
mestring. Derfor vil klubben 
etterstrebe og legge til rette 
både for de som vil litt og 
de som vil mye. 

 

Vår Visjon & Verdier  
 

UGGI sammenfatter 
Mørkved Sportsklubbs 
verdier og representeres i 
vår maskot UGGI og 
klubbens høydepunkter 
UGGI Sommercamp og 
UGGI Cup.” 
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  Hovedaktiviteter i 2021 
 
 

1. Fotballsesongen 2021 
2021 har som året før vært 
preget av pandemi-håndtering 
og tidvis begrensede 
muligheter for å gjennomføre 
den aktiviteten klubben 
ønsker. Likevel er det viktig å 
understreke at vi i de perioder 
det har vært åpnet opp for 
aktivitet, så er dette blitt 
utnyttet til det fulle av alle 
våre kull. Seriespillet har i 
2021 blitt gjennomført 
tilnærmet normalt, og alle 
kullene har gjennom årets 
sesong kunnet dra nytte av 
fjorårets erfaringer for at dette 
bli så bra som mulig. Honnør 
til trenere, lagledere, 
kampverter, spillere og 
foreldre som har bidratt og 
sørget for at aktivitet og 
fotballglede har kunnet skapes 
selv med tidvise restriksjoner i 
samfunnet. Turneringer har 
vært noe mer utfordrende, da 
mange av disse har blitt avlyst 
grunnet restriksjonene, men 
der det har vært en åpning har 
vi også gjennomført dette. 
I treningshverdagen har vi 
gjennomført treninger når 
forutsetningene for dette har 
vært til stede.  

2 3 

4  
5 

1 

 

Det er gledelig og flott å se at 
medlemmene våre på alle kull 
utvikler seg og nyter 
aktiviteten og minnene vi 
sammen skaper. 

 
2. UGGI Cup 2021 
Det året Mørkved Sportsklubb 
hadde 5 års jubileum, arrangerte vi 
vår første interne turnering, UGGI 
Cup. Dette ble høydepunktet for 
mange av klubbens medlemmer, 
spesielt de yngste som kun har 
hatt treninger, og verken har 
deltatt på turnering eller spilt 
kamper tidligere. Med bidrag fra 
mange foreldre og ikke minst 
sponsorer, hadde flere enn 60 
barn, deres foreldre og søsken, en 
uforglemmelig dag på Limyra 
kunstgressbane. Det ble spilt 
innbyrdes kamper gjennom dagen, 
og i pausene kunne man kjøpe mat 
og drikke i kafeen, der inntektene 
gikk uavkortet til MSK Zambia.  
 
UGGI Cup vil i fremtiden være et 
viktig internt arrangement for 
Mørkved Sportsklubb, på lik linje 
med UGGI Sommercamp. UGGI 
Cup vil bidra til Utvikling, Glede, 
Grenseprenging og Inkludering for 
alle klubbens medlemmer. 
 

 3. MSK Zambia 
I vår venneklubb MSK Zambia ble 
også 2021 et år preget av 
pandemi. Familiene til de 250 
barna som har et fotballtilbud i 
MSK Zambia opplevde at 
livssituasjonen gikk fra dårlig til 
verre, fordi foreldrene mistet 
jobbene sine og dermed inntekten. 
Trenerne forteller at barna fikk 
kun ett måltid om dagen, noen 
som påvirket oppmøtet og gleden 
på treningene. MSK i Bodø sørget 
for å bidra med ekstra midler til 
innkjøp av mat (feeding program) 
til de familien som var hardest 
rammet. 16 barn i Zambia har også 
norske faddere og deltar i 
prosjektet «Back to school».  Et 
lyspunkt i 2021 var at MSK 
Zambia fikk midler til å kjøpe en 
egen buss til transport til kamper. 
På sikt skal denne leies ut og gi 
inntekter til MSK Zambia. Lagene 
har deltatt på en rekke turneringer 
og sluttspill, samt arrangert egen 
turnering. MSK Zambia har hatt 6 
trenere, deriblant norske Daniel 
Aanonsen. Trenerne gjennomførte 
i 2021 en rekke ulike trenerkurs.  
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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 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. 

I 2021 gjennomførte vi for første gang trenerforum der vi hadde fokus på faglig utvikling gjennom hele møtet. 
Mørkved Sportsklubb er nå kommet til det punktet at vår organisasjon og våre spillere begynner å bli 
interessant for ulike tiltak som er felles for fotballfamilien. Dette er i all hovedsak svært spennende for oss 
som klubb og våre spillere. Inn i denne fremtiden er det viktig for oss som klubb å knytte bånd til 
ressurspersoner som har bred og god kompetanse innen fotballfaget. Nordland Fotballkrets ansatte våren 
2021 ny daglig leder, Øyvind Iversen. Øyvind har lang fartstid innen ulike verv i fotballen. En stor del av tiden 
har han vært en del av barne- og ungdomsfotballen, med alle de elementer det innebærer. Vi ba Øyvind prate 
litt til oss trenere om egne erfaringer og forbund- og krets-strategier når det kommer til å holde flest mulig i 
fotballen lengst mulig. I den anledning holdt Øyvind en forelesning med overskriften «Gir vi drømmen en 
sjanse?» Kort fortalt handler dette om hvordan man systematisk skal arbeide for å se alle, og videre 
tilrettelegge for alle på det nivået den enkelte er. Nivå i denne sammenheng skal forstås både i form av 
mennesket, altså sosial utvikling og sportslig, da med et opplegg som tilrettelegger for at hvert individ så ofte 
som mulig opplever mestring. 

#3: Bane og klubbhus  

Mørkved Sportsklubb har med stor interesse deltatt i prosessen for å bli vertsklubb på den nyetablerte 
fotballbanen i Mørkvedbukta. Resultatet endte i negativ favør for oss som klubb, men vi sitter likevel igjen 
med mange nyttige erfaringer fra prosessen. Vi har gjennom prosessen og vil også i fortsettelsen være 
tydelige på at vi ønsker å benytte Mørkvedbukta så mye det lar seg gjøre både i treningsaktivitet og knyttet til 
kampaktiviteter. På dette grunnlag skal vi også i fremtiden være en positiv bidragsyter for å få til løsninger 
som bygger vår identitet videre i det området klubben er etablert. Vi håper å få etablert ett klubbhus i 
Mørkvedbukta i en ikke alt for fjern fremtid. 
 

#4: Skape begeistring og engasjement 

Mørkved Sportsklubb skal i 2022 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 
2022 

Regnskap 
2021 

Samarbeidspartere Klubb 
Samarbeidspartere MSK Zambia 

40 000 
0 

40 000 
10 000 

Inntekter MSK Zambia 
Medlemskontingenter 

60 000 
55 800 

37 984 
47 875 

Treningsavgift 144 800 128 950 
Grasrotmidler 
Momskompensasjon 
Cashback Hummel 

37 465 
25 000 
31 640 

41 756 
11 536 

0 

Omsøkte tilskuddsmidler 0 23 164 

Arrangementer 43 650 15 767 

Andre inntekter 20 500 19 396 

Sum driftsinntekter 458 855 376 428 

   

DRIFTSKOSTNADER   

Varekostnader (drakter og annet utstyr) 144 370 129 752 

Utgifter MSK Zambia 59 800 51 409 
Anleggskostnad/ baneleie 45 120 36 744 
Trener/ lederkurs 34 000 3 000 
Arrangementer 36 000 6 604 
Lagskostnader 105 650 55 799 

Andre driftskostnader 15 600 123 623 

Sum driftskostnader 440 540 351 132 

   

Driftsresultat 18 315 25 296 

   

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER   

Annen finansinntekt 500 460 
Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 

Annen finanskostnad 0 0 

Netto finansposter 500 460 

   

Årsresultat 18 815 25 756 

   

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER   

Overføringer annen egenkapital  18 815 25 756 

 

Budsjett 2022  
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Mørkved Sportsklubbs styre 

Verv Navn: Idrettslag På valg 
Leder: Bjørnar Eggen Mørkved Sportsklubb Ja 

Nestleder: Steffen Elsbak Mørkved Sportsklubb Nei 

Styremedlem: Christian Hermansen Mørkved Sportsklubb Nei 

Styremedlem: Ingrid Roaldsen Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Marthe Bakkemo Mørkved Sportsklubb Nei 

Styremedlem: Stein Arve Solem-Solstad Mørkved Sportsklubb Nei 

Styremedlem: Marianne Hatlestad Mørkved Sportsklubb Ja (MH) 

1. varamedlem: Siv-Anne Mollan Andersen  Mørkved Sportsklubb Nei 

2. varamedlem: Karin Sandmark Mørkved Sportsklubb Nei 

 

Kontrollkomite 

Verv Navn: Idrettslag På valg 
Leder  Raymond Dokmo Mørkved Sportsklubb Ja 

Medlem Erik Vik Mørkved Sportsklubb Nei 

Varamedlem Thor Helge Steinlein Mørkved Sportsklubb Ja 

 

  

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2022  
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STYRETS INNSTILLING 2022 
 
Mørkved Sportsklubbs valgkomite 

Verv Navn: Idrettslag Representerer 

Leder: Ailo Kemi Gjerpe 
Mørkved 
Sportsklubb 

K2016 

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 

Brækkahaugen 18 
8020 Bodø 
Norge 
 
 
+ 47 41 65 38 10  
post@morkvedsk.no 

 www.morkvedsk.no 

mailto:post@morkvedsk.no

