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Onsdag 15.03.2023 

Kl 18:00-20:00 

Idrettens hus 

 

AGENDA 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Valg av dirigent og protokollfører. 
3. Valg to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 
5. Årsberetning 
6. Regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets 
beretning 
7. Innkomne saker og forslag 
8. Fastsette medlemskontingent  
9. Budsjett 
10. Organisasjonsplan / klubbhåndbok 
11. Valg 

 
 
 



 
 
 
 

INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkalling ble lagt ut vår hjemmeside og delt i våre kanaler på Facebook og på Spond 15. 

februar. Saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig 08 mars. 

Forslag til forretningsorden:  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 

tredje gang.   

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.   

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.  

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.   

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.  

 

Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Styrets beretning 2022 

  

Styrets sammensetning  

Leder: Anbjørg Skare  

Nestleder: Kjetil Olsen - anlegg 

Styremedlemmer:   

Tore Rønhovde – Sportslig Leder  

Marianne H- Lekve – Styremedlem, Fairplay 

Linda Smedegård – Styremedlem, Kvalitetsklubb 

Vegard Lauritsen - Vara  

Valgkomité: Marie Opheim, Sjur Jåstad Øygard, Thomas Skjold Olsen 

Kontrollkomite: Geir Stensland, Jan Ove Sæd  

Styremøter  

Det er avholdt 11 styremøter i 2022. Referater finnes på våre nettsider. 

Sportslig: 

Hardanger fotballakademi  

Et samarbeidsprosjekt der Odda FK har vært initiativtaker. Det går ut på å gi de mest ivrige 

og ferdighetsrike spillerne et godt tilbud gjennom samlinger avholdt mellom klubbene. I 

2022 ble det oppstart med nytt kull, og denne gang med tilbud for gutter og jenter 14/15. 

Totalt 48 spiller har deltatt på dette. Samarbeidsklubbene i år er OFK, Rosendal og Harding.  

Barnefotball  

Påmeldte lag (årsklasser) barnefotball: Jenter: 5 – Gutter: 6  

Våre lag i barnefotballen 7-9 år har spilt cuprunder i nærområdet. I 10-12 års klassen setter 

kretsen opp terminlistene og reisene blir noe lenger nå. Ingen tabell i disse 

klassene.  oppstart av nytt kull gikk fint med heile (30) nye fotballspillere fordelt på eit 

jentelag og eit guttelag. Målsettingen vår er på 60% deltakelse og den blei oppnådd med 

klar margin. 

 

 

 

 

 



 

Ungdomsfotball  

Påmeldte lag (årsklasser) ungdomsfotball: Jenter: 2 – Gutter: 4  

Lagene våre er plassert i 1., 2. og 3. divisjon. Flere av våre lag hevdet seg og var i toppen på 

tabellen. Trekker frem G14 som vant sin avdeling.  

J14 som vant Norway cup. G14 2. plass i Sør cup og g15/16 som også gjorde en god figur i 

Norway cup. 

G19 hadde store utskiftninger med fraflytting av spillere som skulle videre på høyskole. 

Gledelig var det at flere spillere som tidligere hadde trekt seg ut av fotball kom tilbake.  

Seniorfotball  

Påmeldte lag: Senior herre: 1 –  Senior dame: ingen 

Et samarbeidslag med TTIL var påmeldt. Det har rekruttert flere nye spillere og 

Odda/Tyssedal vant til slutt sin avdeling. De rykket dermed opp til 4. Div. Det lover godt for 

det videre arbeidet med seniorfotball, herre.  

Ingen påmeldt lag i Senior dame. Har opprettholdt en treningsgruppe.  

Tilrettelagt fotball   

Har fortsatt sine ukentlige treninger i regi av Tore Mathiassen og Ove Bolstad. De hadde 

oppvisningskamp i forbindelse med A-kamp.  

Spillerutvikling  

Tre jenter er tatt ut til sonelaget.  

Nystartet tilbud for de ivrigste 11 åringer startet opp høsten.  

Dommere  

Komiteen har bestått av  

Leder: Jarle Øvsthus 

Medlem: Steinar Sæther 

Medlem: Øyvind Arne Lund 

 

Steinar Sæther var i aksjon på hele 52 oppdrag i sesongen. I tillegg er han en ressurs i 

treningskamper og som veileder for våre unge dommere. 

Vi gjennomførte et klubbdommerkurs med 7 deltakere fra egen klubb. Vi hadde også våre 

naboklubber representert her. I tillegg har Theodor Ivarsen og Kim Tollefsen tatt 

rekrutteringsdommerkurs på tampen av året. Barnefotball og en del av kampene i 

ungdomsfotball dømmes av våre egne klubbdommere.  

Sesongen ble avsluttet med evaluering og en dommerquiz. 

 



 

Arrangement: 

Trykkericup: 

Grunnet korona restriksjoner kunne ikke cupen gjennomføres. 

 

Zinken cup: 

En cup for ungdomsfotballen. Første cup på to år. Det var god oppslutning med 33 påmeldte 

lag i 7 klasser. Det ble spilt 87 kamper på anlegget vårt og i Tyssedal.  

Vi hadde lag som overnattingstilbud til tilreisende lag på Ungdomsskolen. 

 

Tine Fotballskole: 

190 barn ifra hele regionen deltok på Tine fotballskole.   

190 glade fotball barn som endelig kunne møtes å spille fotball etter en lang tid med 

restriksjoner. God stemning med glade barn, flinke trenere, kjøkkenhjelper og andre 

frivillige gjorde en fotballskole med gode minner og opplevelser. 

 

17.Mai: 

Det ble gjennomført en 17. Mai feiring med fult program. Kiosken på skoleplassen ble flyttet 

ut i år. Kafe, salgsboder og barneleker foregikk ute. SFO i første etasje var åpen med 

sitteplasser i tillegg til bord og benker ute. Været tillot at  tre toget også i år kunne gå opp i 

Hovden hvor vi kunne presentere et variert program med ulike innslag. Hovedtaler var Petro 

Romanyshun.  

Romjulscup: 

Et samarbeid mellom Sparebanken vest, Odda Fotball klubb og KiG entertainment. En cup 

for alle i alderen 15 år og oppover, ingen øvre aldresgrense. Det deltok i år totalt 32 lag. 20 

herrelag, 8 damelag og 4 veteran lag. Lag ifra klubben hadde ansvar for kiosken hvor allt 

overskudd går lagene og klubben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anlegg  

2022 har vært et normalt år på anleggsiden. 

• Brøyting og slodding ruller og går med et lite, fast mannskap. 
 

• Kjøkkenprosjekt i Oddahallen sluttført, oppdrag utført med tanke på oppgradering til 

mer moderne standard. 
 

• Dugnadsgjengen møtes hver onsdag og utfører en veldig viktig jobb på anlegget vår.  
 

• De utfører løpende vedlikehold av ulik karakter, driver nå med utskifting av gjerder 

rundt stadion. 
 

• Stor honnør til dugnadsgjengen og det arbeidet de utfører! 

 

• Fokus på gummigranulat med tanke på brøyting og slodding. Banene brøytes og 

sloddes slik at minst mulig granulat havner utenfor banen. 

 

Klubbutvikling – Samhold arrangement.  

 

Etter 2 år med ingen sosiale tiltak pga corona, var det endelig i år tid for at lag kunne reise 

på sommer-cuper igjen. 

Det var flere lag som hevdet seg svært godt i ulike cuper, men høydepunktet må sies å være 

at jenter 13 vant Norway Cup.  

I tillegg har a-laget for herrer rykket opp til 4 divisjon foran kommende sesong noe vi er 

svært stolte av. 

27.september hadde vi et arrangement i forkant av A-laget sin hjemmekamp hvor vi 

inviterte ungdomslagene som deltok på sommercuper til grilling. Stjernelaget hadde 

oppvisningskamp og i pausen av a-lagskampen vare det taler og fremvisning av pokaler fra 

cupene. 

Vi har også hatt åpent klubbhus med kiosk på tirsdagene gjennom høsten/vinteren. Her har 

barn og ungdom fått spilt PlayStation og hatt et sosialt tilholdssted. Dette håper vi å kunne 

videreutvikle i tiden fremover.  

  

 

 



 

Kvalitetsklubb   

I november var undertegnede og daglig leder på utviklingstur til London i regi av NFF 

Hordaland. Det var en lærerik tur hvor en ble kjent med andre klubber, samt hvordan de 

arbeider med kvalitetsklubbkonseptet. 

Ellers har det vært mye møte aktivitet på teams i denne perioden.  

2023 blir et år hvor vi skal gjennom en ny resertifisering som kvalitetsklubb og det blir mye 

fokus på dette gjennom hele året. Det er snart 10 år siden kvalitetsklubbkonseptet ble en 

realitet i NFF og nå blir det en del endringer i måten å arbeide på som forhåpentligvis vil 

gjøre oss som klubb enda bedre i alle ledd. 

Fair Play   

Fotballsesongen 2022 har vært en sesong med full drift og uten restriksjoner. Det har vi 

gledet oss over. Året startet med Anbjørg Skare som leder, men da hun ble styreleder for 

klubben ble det gjort omrokkeringer og Marianne Lekve ble ny leder for utvalget. Et nytt 

medlem ble også hentet inn. Utvalget har dermed bestått av: 

• Marianne Lekve 

• Frode Hjørnevik 

• Einar Carlson Berg 

(med god støtte fra Anbjørg Skare) 

Arbeidet i utvalget har knyttet seg til: 

1. Forebyggende arbeid:  

a. møter med informasjon om Fair play til trenere og lagledere før vårsesongen 

og før høstsesong 

b. Fair play sertifikater for spillere og trenerapparat 

c. Fokus på kampverter 

d. Planlegging og gjennomføring av Fair play foredrag med Marco Elsafadi. Det 

ble et meget vellykket arrangement med god oppslutning og med interessant 

innhold. Over 200 deltagere møtte denne kvelden i kinosalen 

e. Deltagelse på digitalt seminar om Fair play holdt av Hordaland fotballkrets  

f. Fair play var representert på sesongavslutning for barnefotballen og 

gjennomførte Fair play quiz  

g. Fokus på Fair play gjennom å sette opp bannere til kamp og cuper med mål 

om å synliggjøre FairPlay for spillere og tilskuere 

2. Håndtering av saker: 

h. Møter i forbindelse med innmeldte saker. (Her er samtaler og møter med 

ulike lag, enkeltpersoner og samarbeid med krets) 

 

Odda fotballklubb fikk også i år FairPlay klubb sertifikat. 

 



 

 

Erling Årekols Minnepris   

Erling Årekols Minnepris for 2022 er ikke delt ut 

 

Utstyrsleverandør   

 Klubben har ett samarbeid med Sport1 og Adidas.    

 

Økonomi   

Et år med mye aktivitet i motsetning til de to siste årene. Korona støtten er over. Økte 

utgifter drivstoff, strøm og varer. Klubben søker om strømstøtte og har hittil fått dette 

innvilget. Nye medlemmer og mer aktivitet gjør økte utgifter. Klubben har fått 4 nye 

sponsorer som gjør at vi kan drive aktiviteten på ønsket nivå.  

 

Annet / Oppsummering.  

Året starta med koronarestreksjoner som førte til at vi ikke kunne gjennomføre Trykkericup. 

Når våren kom og sesongstart stod for døra ble restriksjonene fjernet og det kunne spilles 

full sesong uten restriksjoner. Vi kan se tilbake på en sesong med mye god aktivitet. I starten 

opplevde vi frafall i medlemmer, som på landsbasis, et resultat at to år med korona 

restriksjoner. På høsten fikk vi mange spillere tilbake og nye spillere startet i Odda fotball 

klubb. I løpet av høsten har ca 50 nye spillere komt til. Noe vi er veldig glade for. I august 

startet Rolf Rene som ny daglig leder hos oss. En daglig leder som viser stort engasjement i 

fotballen og har mange gode tanker for klubben. 

 

 

Anbjørg Skare, Styreleder  

Kjetil Olsen, Nestleder  

Linda Smedegård,  Styremedlem  

Tore Rønhovde , Styremedlem  

Marianne H. Lekve  Styremedlem  

 

Forslag til Vedtak: Årsberetning for 2022 godkjennes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Regnskap 2022 

Årsregnskap 2022 med noter og økonomisk beretning samt kontrollutvalgets beretning følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Kontrollutvalgets beretning 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsregnskap for 2022 godkjennes 

 

 

 

 



 

7. Innkomne saker og Forslag 

 

Ingen saker og forslag Innkomne. 

 

8. Medlemskontingent/treningsavgift 

MEDLEMSKONTINGENT ALLE MEDLEMMER: KR. 50 

TRENINGSAVGIFT:  

Barn 6-12 ÅR: KR 700  

Stjernelag: KR 700  

Ungdom 13-17 ÅR: KR 1300  

Voksen, 18 ÅR: KR 1650  

Familie (SAMME HUSSTAND OG UNDER 18 ÅR): KR 1650 

 

Forslag til vedtak: medlemskontingenten for 2023 blir 

videreført som tidligere.  

 

 

 

 

 

 



 

9. Budsjett 2023 

Budsjett Odda FK - 2023 

INNTEKTER Sum 

Salgsinntekter kr 4 358 434 

Finans kr 20 200 

Inntekter kr 4 378 634 

  

UTGIFTER  

Varekostnader -kr 3 202 938 

Lønnskostnader -kr 1 127 000 

Avskrivninger -kr 198 132 

Utgifter -kr 4 528 070 

  

RESULTAT FØR SKATT -kr 149 437 

 

 

Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett for 2023 vedtas 

 

10. Organisasjonsplan / Klubbhåndbok 

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å 

finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres.  

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og 

foreldre i klubben. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, 

styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og kampledere i vår klubb.  



Styret oppfordrer brukere til å komme med innspill til forbedringer og endringer i 

klubbhåndboken. Dette må sendes skriftlig til klubbens daglige leder. 

Klubbhåndboken godkjennes årlig, på årsmøtet. Etter sist årsmøte er det gjort noen 

redaksjonelle endringer i klubbhåndboka. Det er utarbeidet rollebeskrivelse for SU og 

rollene tilhørende sportslig utvalg. Noen endringer er gjort på Sportslig leder sin 

rollebeskrivelse. I Lagledermappen er det endret ordlyd på bekledning til trenere og 

lagledere.  

Klubbhåndbok og tilhørende dokumenter finnes på våre nettsider.  

 

Forslag til vedtak: klubbhåndboken godkjennes 

 

 

11. Valg 

Valgkomitèens innstilling Årsmøte 2023 

 

Styret 

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Anbjørg Skare X På valg 2024 

Nestleder Kjetil Olsen  På valg 2024 

Sportslig leder  ny På valg 2025 

Styremedlem Kristin Espe Jensson ny På valg 2025 

Styremedlem Linda Smedegård  På valg 2024 

Vara Vegard Lauritsen  På valg 2024 

 

Sportslig utvalg:  

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder  ny På valg 2025 

Trenerveileder Dag Endre Opedal  På valg 2024 

Medlem: Einar Berg ny På valg 2025 

Medlem: Monica Larsson  På valg 2024 

Medlem: Jarle Øvsthus (dommerkomite)  Velges ikke 

Medlem: Sjur Jåstad ny På valg 2025 

Medlem: Inge Rasmussen gjenvalg På valg 2025 

Medlem Christian Crovo  På valg 2024 

 



Økonomikomite: 

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Styreleder  Velges ikke 

Medlem Marie Opheim gjenvalg På valg 2025 

Sekretær: Daglig leder  Velges ikke 

 
Dommerkomitee:  

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Jarle Øvsthus  På valg 2024 

Medlem Øyvind Arne Lund gjenvalg På valg 2025 

Medlem Steinar Sæther       gjenvalg På valg 2025 

 

 

 

 

 

Materialforvaltere:  

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Unni Lægreid gjenvalg På valg 2025 

Medlem Vivian Svåsand gjenvalg På valg 2024 

Medlem Silje Brenvik ny På valg 2025 

 

Cup & aktivitetskomite: :  

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Daglig Leder  Velges ikke 

Medlem Andre Kabaya ny På valg 2025 

Medlem Linda Øyre Jakobsen ny På valg 2025 

Medlem Marie Opheim  På valg 2024 

Medlem Berit Maage  På valg 2024 

Medlem Vivian Svåsand ny På valg 2025 

Medlem Yngve Tveit gjenvalg På valg 2025 

Medlem Jarle Øvsthus  På valg 2025 

 

Vedlikeholds komite:  

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Kjetil Olsen ny På valg 2024 

Medlem Tore Rønhovde  ny På valg 2025 

Medlem Frode Anderson ny På valg 2025 

Medlem Kristian Haugen gjenvalg På valg 2025 

Medlem Halvard Molven ny På valg 2025 

 



Veteranklubb: : . 

Verv Navn På Valg Kommentar 

Medlem utvalg Arnfinn Førsund  På valg 2024 

Medlem utvalg Jan Ove Sæd gjenvalg På valg 2025 

Medlem utvalg Geir Stensland gjenvalg På valg 2025 

 

Valg komite 

Leder   Velges på årsmøtet 

Medlem 1   Velges på årsmøtet 

Medlem 2   Velges på årsmøtet 

    

 

 

 

Kontroll utvalg: : Ingen andre forslag, innstilte kandidater valgt. 

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Jan Ove Sæd gjenvalg På valg 2025 

Medlem 1 Geir Stensland gjenvalg På valg 2024 

Vara Stian Lerbak ny På valg 2025 

 

Fair Play utvalg: : Ingen andre forslag, innstilte kandidater valgt. 

Verv Navn På Valg Kommentar 

Leder Styremedlem  Velges ikke 

Medlem 1 Einar Berg             ny På valg 2025 

Medlem 2 Frode Seljestad Hjørnevik  På valg 2024 

 

 


