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1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell 

art eller av stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.   

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til 

å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.  

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder. 

b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer. 

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 

d. To revisorer. 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

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

 

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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Tomas Lønsetteig 
Styreleder, Mørkved Sportsklubb 

Styret startet sitt arbeid umiddelbart etter stiftelse 

av klubben den 3.november 2016. Styret hadde 2 

styremøter i 2016 og har gjennomført en rekke 

workshopmøter i forbindelse med etableringen av 

Mørkved Sportsklubb. I dette arbeidet har Norland 

Idrettskrets vært en sentral støttespiller. 

Representanter fra Nordland Idrettskret har 

gjennomført flere samlinger og kurs for stifterne av 

Mørkved Sportsklubb. Dette arbeidet har i 2016 

bestått i utarbeidelse av grunnlaget for klubbens 

virksomhetsplan og handlingsplan. Gjennom denne 

fellesprosessen er vi klare på hvor vi skal, hvem vi er 

til for og hvilke verdier vi skal styre etter. Denne 

prosessen er selvfølgelig en kontinuerlig øvelse, men 

arbeidet i 2016 har gitt klubben en plattform å bygge 

videre på.   

 

På kort tid har vi også fått på plass både drakter, 

logoprofil, nettsider og sosiale medier for klubben.  

 

Styret har også arbeidet aktivt med utarbeidelse av 

rutiner og retningslinjer for både klubbdrift og lagdrift. 

Innenfor klubbdrift handler dette om å innarbeide 

gode rutiner for økonomistyring og strategisk arbeid. 

Når det gjelder lagdrift handler dette om å tilby et 

godt kvalitativt sportslig, faglig og sosialt innhold. 

Arbeidet er bare i startfasen og vi vil ha behov for 

mange nye føtter på banen, vi trenger helt sikkert 

flere hender i arbeid og vi trenger flest mulig 

støttespillere i ryggen.  

 

Vi tror vi har noe spesielt å by på, vi tror vi har 

ambisiøse og spennende mål, vi tror vi har en 

grunnfilosofi og et sett med verdier som det er 

verdifullt for mange å bli forbundet med.   

Bli med på en felles reise og en utvikling for livet!  

 

Bodø 16. januar 2017 

 

  

Mørkved Sportsklubb ble 

stiftet 3.november 2016 av 

totalt 13 stiftere. Klubben 

ble formelt sett godkjent 

som en klubb av Nordland 

Idrettskrets 10.november 

2016.   

 

Mørkved Sportsklubb er 

medlem i Norges 

Idrettsfobund, Norges 

Fotballforbund og Bodø 

Idrettsråd.  

Styrets beretning 
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Resultatregnskap 2016 

DRIFTSINNTEKTER 2016 

Sponsorer 0 

Medlemskontingenter 0 

Lagavgifter 0 

Grasrotmidler 0 

Offentlige tilskuddsmidler 0 

Arrangementer 0 

Akademi 0 

Andre inntekter 0 

Sum driftsinntekter 0 

  

DRIFTSKOSTNADER  

Varekostnad 0 

Lønnskostnad 0 

Anleggskostnad/ baneleie 0 

Trener/ lederkurs 0 

Drakter/ utstyrskostnader 0 

Arrangementskostnader 0 

Lagskostnader 0 

Andre driftskostnader 0 

Sum driftskostnader 0 

  

Driftsresultat 0 

  

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER  

Annen finansinntekt 0 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 

Annen finanskostnad 0 

Netto finansposter 0 

  

Årsresultat 0 

  

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  

Overføringer annen egenkapital 0 
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ANLEGGSMIDLER 2016 

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  0 

Sum omløpsmidler 0 

  

Sum eiendeler 0 

  

EGENKAPITAL  

Opptjent egenkapital  

Annen egenkapital 0 

Sum opptjent egenkapital  0 

  

Sum egenkapital  0 

  

GJELD  

Kortsiktig gjeld  

Leverandørgjeld 0 

Skyldig offentlige avgifter 0 

Annen kortsiktig gjeld 0 

Sum kortsiktig gjeld 0 

  

Sum gjeld 0 

  

Sum egenkapital og gjeld 0 

 

Balanse pr. 31. desember 
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Revisors beretning 
Uttalelse om årsregnskapet  

Revidert årsregnskap for Mørkved Sportsklubb 

består av resultatregnskap for regnskapsåret 2016 

og balanse per 31.desember 2016.  

 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for utarbeidelse av årsregnskapet 

og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 

Norge, og for slik intern kontroll som styret finner 

nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et 

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter etter 

feil.  

 

Revisors oppgaver og plikter 

Revisorsoppgave er å gi uttrykk for en mening om 

dette årsregnskapet på bakgrunn av revisjon. Det er 

gjennomført revisjon i samsvar med lov, forskrift og 

god revisjonsskikk i Norge.  

Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske 

krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å 

oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  

 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å 

innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlinger 

avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 

av risikoene for at årsregnskapet inneholder 

vesentlig feilinformasjon, enten dette skyldes 

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar 

revisor hensyn til den interne kontrollen som er 

relevant for foreningens utarbeidelse av et 

årsregnskap som gir et rettvisende bilde.  

 

Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er 

hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke 

for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 

foreningens interne kontroll.  

 

En revisjon omfatter også en vurdering av om de 

anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige 

og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen 

er rimelige, samt en vurdering av den samlede 

presentasjonen av årsregnskapet.   

 

  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon.  

 

Konklusjon 

Mørkved Sportsklubb ble stiftet 3.november 2016. 

Foreningen har i 2016 ikke hatt noen form for drift 

og etter vår mening er årsregnskapet for Mørkved 

Sportsklubb avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle 

stilling per 31.desember 2016.  

 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som er 

bekrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen 

om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 

og i samsvar med lov og forskrifter.  

 

 

 

 

Bodø 16. januar 2017 

 

 

 

Erling Bakkemo   Robiswayo Moyo  

Revisor   Revisor 
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Organisasjon 
STYRET 

Tomas Lønsetteig 

Leder  

 

Lars Nystadbakk 

Nestleder  

 

Steffen Elsbak 

Medlem 

 

Bjørnar Eggen 

Medlem 

 

Marthe Bakkemo 

Medlem 

 

Kathrine Rasch Moyo 

Medlem 

 

Sigrid K.H. Lønsetteig 

Medlem 

 

Jens Bjørnar Roaldsen 

Varamedlem 

 

VALGKOMITÈ  

Marianne Sivertsen 

Leder  

 

Anniken Breivik 

Medlem 

 

Bjørnar Vonheim 

Medlem 

 

Anneli T. Isaksen 

Varamedlem 

 

REVISORER 

Robiswayo Moyo 

Revisor 

 

Erling Bakkemo 

Revisor 

 

LEDELSE 

Tomas Lønsetteig/ Lars Nystadbakk/ Bjørnar Eggen 

Daglig ledelse, organisasjon, samfunnsansvar,  

kommunikasjon og strategi 

 

Marthe Bakkemo 

Økonomiansvarlig 

 

Christian Hermansen 

Markedsansvarlig 

 

SPORTSLIG/ FAGLIG / SOSIALT 

Erling Bakkemo  

Keepertrener 

 

Lars Nystadbakk 

Rekrutteringsansvarlig 

 

Steffen Elsbak 

Materialforvalter 

 

Bjørnar Eggen 

Medlems-/ utdanningsansvarlig 

 

Kathrine Rasch Moyo 

Ressursansvarlig klubb 

 

Sigrid K.H. Lønsetteig 

Ressursansvarlig klubb 
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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 vil klubbens maskot 

hete 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.  

Vår misjon er å utvikle 

mennesker slik at de lykkes og 

trives. 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.  

Dette er vår oppgave i livet og 

grunnen til at vi eksisterer.  

Misjonen og visjonen 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, Misjon & 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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Hovedaktiviteter i 2016 

På kort tid i 2016 har klubben rukket å få plass flere sentrale forutsetninger for drift i 2017 
og årene som kommer. Nedenfor er noen av disse nevnt.  

1. Profil 
 

Seria AS har bistått Mørkved Sportsklubb med utarbeidelse av profil og logo. 

Det visuelle skal gjenspeile våre grunnverdier, Utviklende, Grensesprengende, 

Glede og Inkludering (UGGI). Hjertet av profilen inneholder konturene av en 

liten ulvevalp, klubbens maskot.  

2. Nettside/ sosiale medier 
 

Seria AS har også bistått Mørkved 

Sportsklubb med utarbeidelse av 

nettsider og sosiale medier. Klubben 

fremstår både moderne, leken og 

proffesjonell i det digitale uttrykket.   

3. Samarbeidsavtale Seria 
 

I tillegg til arbeidet med profil, nettsider 

og sosiale medier vil avtalen med Seria 

sikre Mørkved Sportsklubb en god 

digital strategi og plattform i årene som 

kommer.  

4. Ungdomstrenere 
 

I 2016 fikk Mørkved Sportsklubb to 

ungdomstrenere på plass. David 

Johansen og Jørgen Sandvik vil 

henholdsvis være tilknyttet G2010 og 

G2011 lagene i klubben.  

5. Samarbeidsavtale G-Max 
 

G-Max ble i 2016 valgt som klubbens 

utstyrsleverandør. Avtalen sikrer 

klubben gode vilkår både for klubben 

og dens medlemmer. De nye draktene 

var første leveranse fra G-Max.  

1 2 3 

4 

5 
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DRIFTSINNTEKTER 2017 2016 

Sponsorer 199 500 0 

Medlemskontingenter 32 700 0 

Treningsavgift 46 800 0 

Grasrotmidler 15 000 0 

Offentlige tilskuddsmidler 0 0 

Arrangementer 18 000 0 

Akademi 0 0 

Andre inntekter 0 0 

Sum driftsinntekter 312 000 0 

   

DRIFTSKOSTNADER   

Varekostnad/ admin kostnader 40 805 0 

Lønnskostnad 0 0 

Anleggskostnad/ baneleie 30 000 0 

Trener/ lederkurs 0 0 

Drakter/ utstyrskostnader 26 970 0 

Arrangementskostnader 27 900 0 

Lagskostnader 47 262 0 

Andre driftskostnader 0 0 

Sum driftskostnader 172 937 0 

   

Driftsresultat 139 063 0 

   

FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER   

Annen finansinntekt 200 0 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 

Annen finanskostnad 0 0 

Netto finansposter 200 0 

   

Årsresultat 139 263 0 

   

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER   

Overføringer annen egenkapital 139 263 0 

 

Budsjett 2017 

Budsjett Regnskap 
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Mørkved Sportsklubbs styre 

Verv Navn: Idrettslag Gjenvalg (ja/nei) 
Leder: Tomas Lønsetteig Mørkved Sportsklubb Ja 

Nestleder: Lars Nystadbakk Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Steffen Elsbak Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Bjørnar Eggen Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Marthe Bakkemo Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Kathrine R. Moyo Mørkved Sportsklubb Ja 

Styremedlem: Sigrid K. Lønsetteig Mørkved Sportsklubb Ja 

1. varamedlem: Jens Bjørnar Roaldsen Mørkved Sportsklubb Ja 

 

REVISORER 

Verv Navn: Idrettslag Gjenvalg (ja/nei) 
Revisor  Robiswayo Moyo Mørkved Sportsklubb Ja 

Revisor Erling Bakkemo Mørkved Sportsklubb Ja 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen 

 

Marianne Sivertsen, leder 

Anniken Breivik, medlem 

Bjørnar Vonheim, medlem 

Anneli T. Isaksen, varamedlem 

  

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2017 
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Fremtidige ambisjoner 

Vi vet at vi trenger et stort engasjement, både i og utenfor klubben. Vi trenger mange nye føtter på 

banen, vi trenger helt sikkert flere hender i arbeid og vi trenger flest mulig støttespillere i ryggen. Vi 

tror vi har noe spesielt å by på, vi tror vi har ambisiøse og spennende mål, vi tror vi har en 

grunnfilosofi og et sett med verdier som det er verdifullt for mange å bli forbundet med.   

 

Bli med på en felles reise og en utvikling for livet!  

 

#1 : En solid driftsplattform 

Klubben har tilknyttet seg gode ressurser med 

komplementære ferdigheter og har gode 

forutsetninger for å utvikle en solid 

driftsplattform allerede fra oppstarten. 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 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.  

 

 

#3: Utvikle spillere og mennesker 

Mørkved Sportsklubb er en ideologisk 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 spenne en 

en høyere himmel over det vi driver med. Vi har en 

ambisjon om å være en foregangsklubb i Nordland 

for sitt sportslige, faglige og sosiale utviklingsfokus.  

  

#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 skal iverksette en årlig UGGI Sommercamp 

som for første gang arrangeres sommeren 2017. 

Klubbens maskot og kjerneverdiene, UGGI skal være 

sentrale i arbeidet med å skape begeistring og 

engasjement både i 2017 og årene som kommer.    
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Mørkved Sportsklubb 

Gamle Kongsvei 60 A 

8020 Bodø 

Norge 

 

 

 
+ 47 41 61 77 58  

post@morkvedsk.no 

 www.morkvedsk.no 


