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Sakliste for årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2020 
Det vises til innkalling til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom opprinnelig oppsatt 1.april 

2020, samt ny innkalling til utsatt årsmøte 25.juni 2020.  

Årsmøte avholdes i auditoriet ved Kroken Skole, B A Løvolds veg 20, 9022 Krokelvdalen. 

Nedenunder følger fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter. 

Sak 1:   Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede 

Sak 2:  Velge dirigent(er) 

Sak 3:   Velge protokollfører(e)  

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:   Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 

Sak 6:   Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 7:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 8:  Behandle forslag og saker  

Sak 9:  Fastsette kontingenter 
Sak 10:  Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 11: Foreta valg 
                      
Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Idrettslagets årsberetning 

- Regnskap i revidert stand 

- Styrets forslag til kontingenter 

- Styrets forslag til budsjett 

- Valgkomiteens innstilling 

- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Asle Karlsen kontaktes på post@stormungdom.no 

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har 

stemmerett, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og  

2-7 gjelder fullt ut. Valgene må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnskvotering). 

 

Vi ønsker alle vel møtt. 

Med vennlig hilsen 

styret  
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Organisasjon 
 

Styrets sammensetning 

 

Leder:  

Asle Morten Karlsen 

Nestleder:  

Bjørn Olaf Weenaas  

Styremedlemmer: 

Anders Lundesgaard  

Marianne Berntsen  

Vilde Robertsen Sjåvik  

Gøran Iversen 

Kent-Ole Larsen 

Varamedlemmer: 

Kjerstin Havnes 

Ronny Slettmo 

 

Sportslig utvalg: 

Anders Lundesgaard (leder) 

Lars Olav Sparboe  

Kristin Åberg 

Kjerstin Havnes 

Tom Wilsgaard  

Baard Stoller (hovedtrener Storm ungdom) 

 

Valgkomité: 

Ola Evenborn,  

Ola Engelsen 

May Liss H. Wasmuth 

 

Regnskapsfører:  

Ståle  Berger Nyvold 

 
Revisor 
Ulf Christensen 
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Oppsummering av sesongen 2019/2020 

 

o Det har vært et historisk godt kamptilbud for våre lag. Vinterligaen for yngre ungdomslag 

ble arrangert for første gang på mange år, sju lag deltok i seriespill sørpå (mot tre lag 

sesongen før) og nytt var også 3x3-turneringer i Region Nord i tillegg til 5x5-kamper. 

o Klubben har fått ny hjemmeside og tilbakemeldingene har vært gode i forhold til visuell 

profil, innhold og brukervennlighet. Som del av profileringsarbeidet er det også laget to 

nye roll-ups for bedre synlighet.  

o Sportslig utvalg er blitt re-etablert etter at det var ute av drift to foregående sesonger. 

Utvalget har arbeidet mye og har gjort en betydelig innsats. 

o Det ble gjennomført uttaksprosesser og startet egne forberedelser foran NM U16 og U19 

for både gutter og jenter, før koronatiden satte en stopper for alt. 

o Politiattester ble gjennomgått og oppdatert for over 90 % av alle trenerne våre. 

o Fire trenersamlinger ble gjennomført i sesongen, det er flere enn noen gang før. 

o Det er utarbeidet retningslinjer for deltakelse i serier utenfor landsdelen, og utkast til 

klubbens verdigrunnlag og hovedprinsipper for den sportslige satsingen som 

utgangspunkt for videre arbeid. 

o I januar 2020 fikk Tromsø Storm Ungdom fokus for to priser utdelt av 

basketballforbundet: Klubbens hovedtrener Baard Stoller fikk "Årets hederspris" og 

klubben fikk "Årets jentepris" for høyest vekst i antall jentespillere opp til U19. Tromsø 

Storm fikk "Årets nettpris" for beste synlighet på digitale plattformer.    
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Sak 6: Årsberetning 2019/2020 

Styrets arbeid  
 

Styret i Storm Ungdom har hatt 20 møter denne sesongen.  

 

Styrets arbeidsoppgaver inneværende sesong:   

- Økonomi, daglig drift, sponsorer, dugnader, ansettelser/arbeidsgiveransvar (styreleder) 

- Kontakt med samarbeidspartnere 

- Politiattester for trenere 

- Gjennomføring av lotteri 

- Utvikling og drift av Stormungdoms nye nettsider.  

- Oppfølging av klubbens barne- og ungdomslag 

- Oppfølging av BLNO-laget 

- Planlegging og praktisk gjennomføringen av arrangementer 

- Dommeransvar på turneringer.  

- Oppfølging av anleggssituasjon og utbedring av Gyllenborghallen 

- Samarbeid med Tromsø Storm 

- Antidoping 

- Planlegging og oppfølging av sportslig aktivitet (sportslig utvalg) 

- Sportslige retningslinjer (sportslig utvalg) 

 

Sentrale samarbeidspartnere:    

- Tromsø kommune: leie og vedlikehold av haller og inkludering (idrettsrådet). Frivillighetens dag, 

Barnas dag osv. 

- Region nord: (regionserie, Barents Games, trenerkurs, osv.)  

- Region øst og vest: deltagelse i seriespill 

- Tromsø Storm: arrangement, dugnader, rekrutteringsarbeid, rekruttering av trenere. 

- NBBF Basketballforbund 

- Sponsorer: Bedriftssystemer AS, Coop Nord AS, Einerhagen Eiendom AS, Fagdykk AS 

- MSM dugnad reinkappkjøring 

 

 

Styret har vært sammensatt av kun nye medlemmer denne sesongen, siden alle sittende 

medlemmer i det forrige styret gikk av på ordinært årsmøte 2019. De første månedene etter 

årsmøtet ble klubben driftet av et redusert styre, og fokus var på å videreføre det forrige styrets 

inngåtte avtaler og planer for kommende sesong. Et ekstraordinært årsmøte ble avholdt i 

august 2019 for valg av fulltallig styre. Fra begynnelsen av september 2019 var Tromsø Storm 

ungdoms styre fulltallig.  
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Styrets virksomhet har vært med fokus på følgende verdier: 

- En sunn og balansert livsstil med sunt kosthold på arrangement og på reiser 

- Inkludering med plass for alle 

o Økonomisk evne eller kulturelle barrierer skal ikke være til hinder for deltakelse. 

o Inkluderingslag i SFO- tiden for de 4 første trinn barneskolen. 

o Inkluderingslag for jenter med sikte på integrering i aldersbestemte lag. 

o Dugnader som sosial arena og inkluderingsarena. 

o Foreldremøter med tolk i samarbeid med aktivitetsguider fra idrettsrådet i Tromsø 

kommune 

- Null- toleranse for trakassering/mobbing, utnyttelse eller diskriminering.  

o Oppfølging av bekymringssaker. 

o Følge opp krav om politiattest for trenere 

- Felleskap og samarbeid: fokus på klubbtilhørighet 

o Trenerforum: dialog mellom trenere og klubben om sportslige retningslinjer og verdier.  

o Deltakelse på foreldremøter, møter med foreldrekontakter og brukerundersøkelser.  

- Individuell tilpasning: spillere blir sett, får utfordringer og opplever mestring utfra egne   

forutsetninger.  

o Tilpasset trenings- og kamptilbud, fleksible treningsgrupper og trenerkurs. 
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Sportslig utvalgs arbeid  
Det er avholdt 15 møter i sportslig utvalg.  

Sportslig utvalg er et rådgivende organ for styret i Storm Ungdom og har ansvar for planlegging 

og gjennomføring av sportslig aktivitet. Leder er styremedlem i styret i storm ungdom. Det er 5 

faste medlemmer i tillegg til hovedtrener i klubben. 

Samarbeid med styret:  

To medlemmer i sportslig utvalg er også styremedlemmer. I tillegg har styreleder deltatt på 

møter i Sportslig utvalg etter behov. Det har vært 3 møter med samlet styre og sportslig utvalg. 

Medlemmer kan innkalles etter behov i aktuelle saker. 

 

Følgende områder har sportslig utvalg hatt ansvar for:  
Treneroppfølging og -utvikling  

Sportslige retningslinjer 

Rekruttering av spiller og trenere 

Skolelag, ungdomslag/ BLNO-laget/ regionserie nord/ regionserie øst og vest.  

Retningslinjer for deltakelse i seriespill i regioner utenfor region nord 

Dialog med Region Nord 

 

Treneroppfølging og -utvikling                                                                                                                                           

- Det er gjennomført 2 trenersamlinger for skolelagstrenere og 2 samlinger for 

ungdomslagstrenere med tema: 

o Inspirasjonsforedrag fra hovedtrener med sportslige retningslinjer og verdier i Storm 

Ungdom. 

o Det er blitt utvekslet erfaringer og man har diskutert sportslige motivasjonsfaktorer og 

utfordringer.  

- Det har vært avholdt møter med enkeltrenere.  

- Hovedtrener har vært mentor for flere av klubbens trenere.  

- Easy-Basket-kurs gjennomført i august 2019.  

- Trener 1 kurs i april (samarbeid med region nord) planlagt, men ble avlyst pga. Korona.  

- Sportslig utvalg har også bistått styret i rekruttering av trenere for kommende sesong. 

Sportslige retningslinjer 

Sportslige retningslinjer har vært et gjennomgående tema i sportslig utvalg gjennom sesongen, 

og det er startet opp arbeid med en sportsplan for klubben der trenere har bidratt etter 

diskusjoner på trenerforum arrangert gjennom sesongen. Sentrale punkter er:  

- Individuelt tilpasset/differensiert treningstilbud etter utviklingsnivå.  

- Trenersamarbeid om spillerutvikling og spillerflyt med en målsetning om å sikre et variert og 

fleksibelt tilbud tilpasset den enkelte spiller. 

- Økt satsing på 3 mot 3, som kan bidra til individuell utvikling, jevn matching og klubbtilhørighet. 
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Rekruttering                                                                                                                                                 

Det er virker å være en trend at det er fallende medlemstall i klubben de senere år, med stadig 

færre lag deltagende i Bedsys-serien som resultat. Det er viktig med fokus på rekruttering i 

klubbens videre arbeid.  

Det har vært arbeidet særskilt med rekruttering/skolebesøk og det har vært eget møte med 

sikte på å etablere et eget rekrutteringsutvalg i et samarbeid med Tromsø Storm.   

 

Sportslig aktivitet     

Bedsys-serien og Vinterliga 

Det har i perioden 2019/2020 blitt arrangert fire runder med BedSys (Easy Basket) for klubbens 

yngste medlemmer (U8-U12) og Vinterliga for klubbens ungdommer (U13G, U14G, U13J, U14J 

og U15J). Disse to seriene har blitt arrangert i samme helgene av praktiske årsaker.  

 

Bedsys-serien for barneskolelag er klubbens mest tradisjonsrike arrangement. Her utspilles det 

mye fin idrettsglede og samkvem mellom foreldre. Vinterligaen er en intern Tromsø-serie for de 

yngre ungdomslagene fra mange år tilbake som klubben har revitalisert denne sesongen. IL 

Blåmann deltok også med lag både i Bedsys-serien og i Vinterligaen.  

 

Tre av rundene har blitt arrangert på Tromstun ungdomsskole, mens Tromsøhallen har blitt 

benyttet som arrangørsted en gang. Sportslig har arrangementene vært underholdende med 

mye fint spill, god innsats og fin stemning på og utenfor banen. Det rettes derfor en stor takk til 

spillere, trenere og dommere som har stått for underholdningen.  

 

Når det gjelder det arrangørtekniske, har arrangementene forløpt på en god måte og uten 

skader på personer og materiell. Stor takk til foreldrene og øvrige frivillige som har gjort en 

uvurderlig innsats med rigging, kioskdrift og sekretariatsarbeid under arrangementene. 

 

På grunn av Covid-19 ble BedSys-serien og Vinterligaen avlyst i mars 2020. Vinterligaen skulle 

etter planen ha blitt avsluttet 20.-21. mars med en stor sluttspillhelg for alle deltagende lag med 

A-, B- og C-sluttspill.  
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Rekruttering/ skolebesøk høst 2019   

9 skolebesøk er arrangert av Tromsø Storm ungdom høsten 2019. Skoler og klassetrinn ble valgt 

ut ifra hvilke bydeler og årsklasser klubben trenger nye medlemmer i. Cam Gregory/Kevin 

Altidor fra Tromsø Storm og Ky Duling/Fatimah Amen-Ra fra Storm Ungdom har hatt opplegg i 

gymtimene for elever på 4., 5. og 6.trinn på 4 skoler i Tromsø. Det har blitt delt ut flyers med 

informasjon om Tromsø Storm Ungdom og hvordan man kan melde seg inn i klubben. Barna har 

fått gratisbilletter til BLNO-kampene til både dame- og herrelaget. Skolebesøkene har blitt godt 

mottatt og vi tror dette er en fin måte å gjøre lærere og elever kjent med basketball som idrett. 

Dato Skole Trinn 

17.10.19 Hamna 6.trinn 

18.10.19 Mortensnes 4.trinn 

25.10.19 Mortensnes 4.trinn 

29.10.19 Hamna  5.trinn 

01.11.19 Mortensnes 4.trinn 

08.11.19 Borgtun  5.trinn 

15.11.19 Borgtun  5.trinn 

03.12.19 Bjerkaker 6.trinn 

06.12.19 Bjerkaker 6.trinn 
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InkluBasket: et inkluderingsprosjekt 

InkluBasket er et landsomfattende 

inkluderingsprosjekt i regi av Norges 

Basketballforbund og Inklu AS. Formålet med 

prosjektet er å rekruttere barn som vanligvis ikke 

deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. I 

Tromsø ble prosjektet gjennomført på 

Tromsdalen og Gyllenborg barneskole med 

elever fra første til fjerde klasse. InkluBasket sine 

aktiviteter foregikk etter skoletid i forbindelse med SFO og innebar én fast økt i uka ledet av 

spillere fra TSU sitt BLNO kvinner lag.  

Etter jul ble det arrangert kamper mellom tredje og fjerdeklassingene fra InkluBasketgruppene 

på Tromsdalen og Gyllenborg i forbindelse med en byserierunde. Et felles arrangement for 

begge gruppene med trening og live basket i forbindelse med en BLNO kvinner hjemmekamp 

ble også planlagt, men avlyst pga. korona. 
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Storm ungdoms inkluderingslag for jenter.  

Laget startet opp høsten 2017. Det har hatt samme trenerne i tre sesonger, to spillere født i 

2003. Laget har 16 aktive spillere fra 7 til 15 år og trener 2 ganger i uken. De har som regel 

deltatt med to lag i Byserien, U10 og U12. Det langsiktige mål med laget er å integrere både 

spillerne og familiene inn i klubben. Inkluderingslaget skal fungere som en vei inn, i tillegg til å 

være en arena for sosial og fysisk utvikling. 

Flere av jentene har etter hvert startet opp på andre skole- og bylag (for ungdom). Det er i tråd 

med intensjonen for inkluderingslaget. Det er blitt arrangert ett foreldremøte med tolk på ulike 

språk i samarbeid med idrettsrådet. Både foreldrene og barna ga uttrykk for stor tilfredshet med 

tilbudet. Drift av laget krever erfaringsmessig tett oppfølging og god kommunikasjon med 

foreldre. 
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Seriespill i region nord 

Det ble gjennomført tre helger med regionserie i sesongen 2019/2020, en i Tromsø og to i 

Harstad. Det var i tillegg planlagt en helg i Tromsø 18.-19 april, men denne ble avlyst pga 

Korona. TSU deltok i regionserien med de fleste av sine ungdomslag. I tillegg deltok lag fra 

Griffen (Harstad), Blåmann (Tromsø) og Innstranda (Bodø). For å bidra til enda bedre 

spillerutvikling ble det sesongen 2019/2020 i tillegg til vanlig 5 mot 5 spill også tilbudt 3 mot 3 

spill, der lag ble dannet på tvers av klubbene i regionen. 3 mot 3 spill har vært en suksess. I 

tillegg til spillerutvikling har det bidratt til at spillerne er blitt bedre kjent på tvers av klubb.  

 Dato Sted TSU lag 

26.-27.10.19 Tromsø GU13 (3 lag), GU14 (3 lag), GU15, JU14 (2 lag), JU15, JU19 

23.-24.11.19 Harstad GU13 (3 lag), GU14, GU16, GU18, JU13/14, JU14/15 

22.-23.02.20 Harstad GU13 (3 lag), GU14, JU13/14, JU14/15, JU19 

18.-19.04.20 Tromsø - Avlyst   
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Seriespill region øst og vest 

Storm Ungdom har stilt med i alt syv lag i seriespill i region øst og region vest. Deltakende lag 

har vært JU19, JU15, JU13, GU19, GU17 og GU15 i region øst, og GU14 i region vest.  

Dette har vært en historisk stor satsing og har sikret oss god kamptrening mot jevnaldrende lag. 

Satsningen har i gjennomsnitt inkludert 5 seriehelger til Oslo eller Bergen hvor tre-fire kamper 

er gjennomført pr seriehelg pr lag. Pga. koronasituasjonen fikk flere ikke spilt ferdig serien, noen 

hadde gjenstående kamper etter 12. mars. Sportslig har denne satsningen vært positiv for 

deltakende lag.  

Satsingen har også hatt noen utfordringer som i hovedsak dreier seg om økonomi, men også litt 

om organisering. Alle deltakende spillere/foresatte har dekket egne utgifter til fly, annen 

transport, hotell og mat, og har spleiset på hotell til reiseleder og dommerkostnader.  

Halvparten av våre kamper har vært definert som hjemmekamper. I disse har reiselederne vært 

ansvarlig for å skaffe sekretariat. Sportslig utvalg anbefaler deltakelse i seriespill i region 

øst/vest også i fremtiden. Dette gjelder spesielt for de eldste lagene U17-U19. Disse har 

begrenset med mulighet for god kamptrening i region nord. De yngre ungdomslagene har 

tilgang til et bredere kamptilbud i region nord og i vår egen vinterliga. Likevel er det ikke noe i 

veien for deltakelse sørpå for de yngre lagene også, men deltakelsen må i større grad tilpasses 

våre forpliktelser til region nord sine seriehelger. 
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NM-2020 
U16 Gutter, U16 jenter, U19 jenter og U19 gutter var påmeldt NM-turneringen i 2020 som 

dessverre ble avlyst. U19 gutter kvalifiserte seg gjennom kvalikturnering i vest, de tre andre var 

direkte kvalifisert.  

Det ble utformet retningslinjer for uttak til NM-lag for U-16 og U-19, og uttak ble gjennomført.   

 

BLNO damelag.  
Årets sesong var den tredje i rekken. Spillerstallen besto i hovedsak av lokale spillere. Laget var 

forsterket med to importspillere for å heve nivået. I tillegg deltok en italiensk student som var 

ved UiT på utveksling i høstsesongen frem til jul. Ved halvspilt sesong ble kontrakten med en av 

importspillerne avsluttet, noe som førte til strategiske endringer for laget.  Sesongen har hatt 

fokus på å bygge en treningskultur og et lag. De tre utenlandske spillerne bidro til økt intensitet 

på trening fra starten av sesongen. Dette har, sammen med spillere med ambisjoner, stort 

oppmøte på trening og uttak til kamper, gitt en mer konkurransepreget sesong enn tidligere år. 

16 spillere har spilt kamper for TSU i BLNO denne sesongen. Med unntak av spillere som enten 

har vært skadet eller kommet tilflyttende, så har alle deltatt på 8 kamper eller mer.  

Sesongen startet med første seier for dette laget noensinne, men ble avsluttet før ferdigspilt 

serie/sluttspill, etter 16 kamper. Laget lå da på 5 plass på tabellen, med 5 seire og 11 tap.  

Seirene kom mot Høybråten og Bergen 

Elite, som begge lå bak på tabellen ved 

sesongslutt. Laget har periodevis spilt 

jevnt med flere av de andre lagene, 

men ikke nådd helt opp, mye pga 

svingende prestasjoner. Laget avsluttet 

med seier mot Høybråten 01.03 2020, 

og optimisme frem mot serieavslutning 

og sluttspill (som ble avlyst). Spillerne 

har fått verdifull erfaring inn mot videre 

spill på dette nivået. 

Ky Dyling ble Sesongens MVP i BLNO, 

var toppscorer i ligaen, samt toppet 

statistikken for returer. Hun var i tillegg 

med på sesongens allstar-lag.  
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Dommeraktivitet 

Klubben har 19 aktive dommere. Klubben er helt avhengig av dommerne for å få alt av 

turneringer og seriespill gjennomført. Dommerne har stilt opp på kort varsel, og bidratt til å 

skape en profesjonell atmosfære rundt kamparrangementene.  

 

Det har denne sesongen dessverre vært utfordringer med registrering av dommeraktivitet og 

utbetalinger som følge av dette har blitt forsinket. Styret beklager sterkt at dette har gått ut 

over dommerne i klubben.  

 

Øvrig sportslig aktivitet 
Sommercamp i regi av Daniel Aniello, italiensk coach.     
Deltakelse på barnas dag og frivillighetens dag.  

Romjulscamp i regi av Dana Meknas.                                                                                    

Skillstreninger for gutter 05-07 og jenter 05-07 ved Baard Stoller og Sofia Burkow.  

3X3 turnering for yngre spillere i klubben 

 

Landslagsaktivitet                                                                                                                                      

Planlagte spillerutviklingssamlinger og nasjonal talentcamp ble avlyst pga Koronasituasjonen. 

Vilde Havnes og Ingeborg Gruber har vært på landslagssamlinger hele sesongen (U16), 

landslagenes turneringssesong ble avlyst pga Korona.  
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Evaluering av sportslig aktivitet. 
Sportslig aktivitet har vært evaluert løpende gjennom sesongen. Det er også gjennomført en 

systematisk evaluering av Storm Ungdom sin deltakelse i seriespill i region øst og vest. Spillere 

og foreldre har fått tilsendt en questback-undersøkelse. Det er overveiende positiv evaluering 

av lagenes deltakelse både sportslig og sosialt. Jevnt over synes også den økonomiske belastning 

på hver enkelt spiller å være akseptabel. For klubben er det betydelige kostnader knyttet til bla. 

serie-kontingenter og trenere i forbindelse med deltakelse i serier utenfor egen region. Det er 

utarbeidet egne retningslinjer for deltakelse i region øst og vest som også omhandler hvordan 

utgifter i tilknytning til deltakelsen skal dekkes.   

Det er laget en tilsvarende evaluering av BLNO- laget i tillegg til intervju med enkelte spillere. 

 

Inntektsgivende arbeid/dugnader: 
Søppelrydding (Origo Skibotn AS), Buktafestivalen, Rakettnatt, MSM NM i reinkappkjøring.  

Snørydding av tak. Loddsalg. Kioskdrift ulike arrangementer.  

Erfaringer i styret frem mot kommende sesong 
Fokusområder som det bør satses på:  

-Rekruttering  

-Etablere en helhetlig sportsplan  

-Inntekter: sponsormidler, dugnader etc 

-Øke klubbfølelse og tilhørighet blant medlemmene.  

-Organisasjonsendringer for å knytte til seg ressurspersoner som kan bidra til å drive klubben på 

en effektiv måte:  

Erfaringer gjennom sesongen tilsier at det er ønskelig å etablere egne faste grupper utenfor 

styret, som kan bistå med arbeidsoppgaver (arrangement, rekruttering, dugnader, 

mediestrategi, sponsorsamarbeid, osv.) Styret vil i tillegg ekstra anbefale kontinuitet i arbeid 

med regnskapsføring og det er ønskelig med egen funksjon som kasserer/regnskapsansvarlig i 

styret.  

Styrets takk 
Styret vil benytte anledningen til å takke alle som har vært involvert i klubben sesongen som har 

gått. Uten spillere og andre medlemmer, foreldre og foresatte, tilskuere, trenere, dommere, 

skoler/SFO, kursholdere og sponsorer hadde det ikke vært så stor aktivitet, eller så mye 

basketglede i Tromsøs idrettshaller. Vi vil takke for alt arbeid som er nedlagt i forbindelse med 

arrangementer og dugnader, det gjelder foreldre, dommere, trenere og spillere. I tillegg vil vi 

takke sponsorer, og Tromsø kommune for godt samarbeid.  

 

Tromsø 24. juni 2020 
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Sak 7 Regnskap og økonomi  
I regnskapet for 2019 er det slått sammen balanseposter fra perioden 2016-2019. Grunnen er 

ulik praktisk bruk av Visma regnskapssystem fra regnskapsfører og tidligere styre/ledelse i 

klubben. Beløpet har påvirket egenkapitalen med minus kr. 57 794. Egenkapitalen gir nå en 

riktig verdi av klubbens eiendeler. Klubben har et underskudd i 2019 på 91 087,42. Dette skyldes 

i all hovedsak merforbruk til reiseaktivitet til region øst/vest for klubbens ungdomslag, med 7 

lag i seriespill mot 3 lag i 2018. I tillegg er poster fra 2018 (husleie mm) bokført i regnskapet for 

2019.  

Se vedlagt regnskap for 2019.  

Sak 8 Innkomne saker  
Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet 2020.  

Styret har ingen oppsatte saker som ønske behandlet på årsmøtet.  

 

SAK 9 Kontingenter 2020/2021 
Styret forslår å videreføre treningskontingenter uforandret fra fjoråret.  

Aldersgruppe 2019/2020 2020/2021  

U10 (født 2011 eller etter) 1500 1500 Uforandret 

U12 (2009-10) 1500 1500 Uforandret 

U13 (2008) 2000 2000 Uforandret 

U14 (2007) 2400 2400 Uforandret 

U15 (2006) 2600 2600 Uforandret 

U16-U19 (2005-2002) 2900 2900 Uforandret 

Senior (>20)  2900 2900 Uforandret 

 

 

Sak 10 Budsjett for 2020 
Se vedlagt forslag til budsjett 

Sak 11 Foreta valg  
 
Se vedlagte innstillinger fra valgkomiteen og styret. 



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3205 Kiosksalg etc
3211 Andre interne salg
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3400 Tilskudd
3441 Grasrotandel
3442 Momskompensasjon
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3920 Medlemskontingenter
3940 Egenandeler
3948 Loddsalg
3950 Eksp.geb. fritt
3990 Andre driftsinntekter
3991 Dugnad KL

4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats
4330 Innkjøp varer kiosksalg
4331 Innkjøp gevinster loddsalg
4332 Utgifter U19 NM
4339 Andre stevneutgifter
4340 Reiseutgifter stevner
4341 Dommerutgifter
4400 Klubbstøtte/reisestøtte NM og øvrige turneringer utenbys
4460 Hall leie arrangement
5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA opplysningspliktig
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift
6300 Leie lokaler
6304 Andre leiekostnader
6390 Annen kostnad lokaler
6420 Leie datasystemer
6490 Annen leiekostnad
6545 Datautstyr
6550 Driftsmaterialer
6560 Rekvisita
6570 Kubbgenser
6571 Draktsett
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6730 Trenerhonorar TS
6731 Trenerhonorar
6790 Diverse dugnadspenger
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7000 Drivstoff transportmidler
7020 Vedlikehold transportmidler
7040 Forsikring og avgifter transportmidler

Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019 
 
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018

  
 

Periode Akkumulert
Periodeslutt

 fg år
 
Driftsinntekter

26 163,10 26 163,10 85 360,00
5 278,20 5 278,20 0,00

288 675,00 288 675,00 334 494,25
249 843,96 249 843,96 245 728,78

1 510,00 1 510,00 18 380,00
12 350,00 12 350,00 96 494,25

637 638,00 637 638,00 330 934,00
35 959,65 35 959,65 26 567,10

113 085,00 113 085,00 88 995,00
0,00 0,00 200,00

455 935,95 455 935,95 417 595,79
124 901,00 124 901,00 -1 800,00
172 860,00 172 860,00 203 224,00

-40,00 -40,00 0,00
955,00 955,00 14 600,00

51 560,00 51 560,00 0,00
2 176 674,86 2 176 674,86 1 860 773,17

Driftskostnader
0,00 0,00 168,00

-57 264,16 -57 264,16 -21 756,84
-3 392,00 -3 392,00 -8 441,36

-21 998,00 -21 998,00 -16 000,00
-119 529,67 -119 529,67 -186 837,52
-346 606,45 -346 606,45 -211 590,64
-75 126,20 -75 126,20 -116 546,00
-33 354,00 -33 354,00 34 666,49
-1 575,00 -1 575,00 -181 236,50

-646 415,80 -646 415,80 -524 750,00
-51 975,70 -51 975,70 -54 812,50

0,00 0,00 -1 598,00
-51 066,85 -51 066,85 -41 455,25
-4 106,10 -4 106,10 -4 330,50

0,00 0,00 -1 407,70
-115 117,62 -115 117,62 -15 000,00
-36 000,00 -36 000,00 0,00

0,00 0,00 -1 534,10
-2 843,00 -2 843,00 -3 334,00

0,00 0,00 70,00
0,00 0,00 -190,00

-75 408,29 -75 408,29 -4 607,11
0,00 0,00 -248,00

-24 965,60 -24 965,60 17 750,00
-12 840,48 -12 840,48 -134 184,75

0,00 0,00 -198,00
0,00 0,00 -12 310,58

-76 846,00 -76 846,00 -7 150,00
-192 067,84 -192 067,84 -50 700,00
-189 789,25 -189 789,25 -73 204,50

0,00 0,00 -14 998,00
-14 139,96 -14 139,96 -6 126,20
-3 151,42 -3 151,42 -6 990,05

-16 905,00 -16 905,00 -777,00
0,00 0,00 -4 819,00

Resultatrapport
Tromsø Storm Ungdom 
986247726

Utskrevet av Tromsø Storm Ungdom 18.06.2020 12:05:41 Visma eAccounting

Side 1 av 2



Periode Akkumulert
Periodeslutt

 fg år
7090 Annen kostnad transportmidler
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig
7162 Bevertning
7395 Øreavrunding
7400 Kontigenter/Tingavgifter
7420 Gaver, fradragsberettigede
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri
8050 Annen renteinntekt
8179 Annen finanskostnad

0,00 0,00 -1 257,22
-2 420,00 -2 420,00 -8 236,00
-8 000,00 -8 000,00 -12 500,00

0,00 0,00 -3 793,00
-0,20 -0,20 -0,25
0,00 0,00 -4 000,00
0,00 0,00 -2 681,00

-5 102,00 -5 102,00 -345,00
-5 374,69 -5 374,69 -10 718,43
-2 381,00 -2 381,00 -650,00

-72 000,00 -72 000,00 -39 269,78
-2 267 762,28 -2 267 762,28 -1 737 930,29

Driftsresultat -91 087,42 -91 087,42 122 842,88

Finansielle poster
512,00 512,00 307,03
302,67 302,67 93,51

-1 804,60 -1 804,60 0,00
-989,93 -989,93 400,54

Ordinært resultat før skatt -92 077,35 -92 077,35 123 243,42

Ordinært resultat -92 077,35 -92 077,35 123 243,42

Årsresultat -92 077,35 -92 077,35 123 243,42

Resultatrapport
Tromsø Storm Ungdom 
986247726

Utskrevet av Tromsø Storm Ungdom 18.06.2020 12:05:41 Visma eAccounting

Side 2 av 2





1460 Innkjøpte varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1571 Lønnsforskudd
1579 Andre kortsiktige fordringer
1720 Depositum 1208 24 40117
1749 Andre forskuddbetalte kostnader
1900 Kontanter
1910 Kasse
1920 Dep husleie 5010 07 28491
1930 Arbeidskonto 4750 24 96634
1931 Klubbadmin 4750 39 29704
1940 Plasseringskonto 4750 24 96626
1945 KL - 4750 49 96510
1950 Skattetrekk 4750 24 96642

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk
2710 Inngående mva, høy sats
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger
2960 Annen påløpt kostnad

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019 
 
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018

  
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

Periodslutt
 fg år

EIENDELER

 
Omløpsmidler

-22 970,00 22 970,00 0,00 -22 970,00
92 244,00 -78 466,00 13 778,00 92 244,00
12 903,00 -12 903,00 0,00 12 903,00
42 475,04 -42 475,04 0,00 42 475,04
28 065,15 0,00 28 065,15 28 065,15
39 816,00 -39 816,00 0,00 39 816,00
25 725,00 -19 445,00 6 280,00 25 725,00

-291,75 291,75 0,00 -291,75
98 933,36 62 111,33 161 044,69 98 933,36
27 977,89 183 837,21 211 815,10 27 977,89

499 148,35 -324 241,05 174 907,30 499 148,35
8 021,56 0,00 8 021,56 8 021,56
8 712,00 7 569,00 16 281,00 8 712,00

25 832,00 21 099,00 46 931,00 25 832,00
886 591,60 -219 467,80 667 123,80 886 591,60

 
SUM EIENDELER 886 591,60 -219 467,80 667 123,80 886 591,60

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-534 695,33 57 793,35 -476 901,98 -534 695,33
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 92 077,35 92 077,35 -123 243,42

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -534 695,33 149 870,70 -384 824,63 -657 938,75

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
-134 605,86 134 605,86 0,00 -134 605,86

79 513,43 -79 513,43 0,00 79 513,43
-10 057,00 4 204,00 -5 853,00 -10 057,00

548,20 -548,20 0,00 548,20
-26 975,03 -5 538,70 -32 513,73 -26 975,03
-2 332,35 -1 806,25 -4 138,60 -2 332,35

-97 078,00 37 057,52 -60 020,48 -97 078,00
-29 525,70 -22 863,70 -52 389,40 -29 525,70
-4 000,00 4 000,00 0,00 -4 000,00

-224 512,31 69 597,10 -154 915,21 -224 512,31

 
Sum gjeld -224 512,31 69 597,10 -154 915,21 -224 512,31

Balanserapport
Tromsø Storm Ungdom 
986247726

Utskrevet av Tromsø Storm ungdom 15.06.2020 10:19:46 Visma eAccounting

Side 1 av 2



Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

Periodslutt
 fg år

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -759 207,64 219 467,80 -539 739,84 -882 451,06

Saldo 127 383,96 0,00 127 383,96 4 140,54

Balanserapport
Tromsø Storm Ungdom 
986247726

Utskrevet av Tromsø Storm ungdom 15.06.2020 10:19:46 Visma eAccounting

Side 2 av 2



Driftsinntekter

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 22 000,00

3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri 4 000,00

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 250 000,00

3205 Kiosksalg etc 210 000,00

3211 Andre interne salg 1 000,00

3250 Inntekter fra egne arrangementer 8 000,00

3400 Tilskudd 600 000,00

3441 Grasrotandel 35 000,00

3442 Momskompensasjon 60 000,00

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 0,00

3920 Medlemskontingenter 440 000,00

3940 Egenandeler 100 000,00

3948 Loddsalg 160 000,00

3950 Eksp.geb. fritt 0,00

3990 Andre driftsinntekter 0,00

3991 Dugnad KL 40 000,00

Sum 1 930 000,00

Driftskostnader

4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats 0,00

4330 Innkjøp varer kiosksalg -50 000,00

4331 Innkjøp gevinster loddsalg 0,00

4332 Utgifter U19 NM 0,00

4339 Andre stevneutgifter -110 000,00

4340 Reiseutgifter stevner -250 000,00

4341 Dommerutgifter -65 000,00

4400 Klubbstøtte/reisestøtte NM og øvrige turneringer utenbys -30 000,00

4460 Hall leie arrangement -1 500,00

5000 Lønn til ansatte -450 000,00

5092 Feriepenger -36 000,00

5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA opplysningspliktig 0,00

5400 Arbeidsgiveravgift -36 000,00

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -3 000,00

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 0,00

6300 Leie lokaler -100 000,00

6304 Andre leiekostnader -36 000,00

6390 Annen kostnad lokaler 0,00

6420 Leie datasystemer -2 500,00

6490 Annen leiekostnad 0,00

6545 Datautstyr 0,00

6550 Driftsmaterialer -70 000,00

6560 Rekvisita 0,00

6570 Kubbgenser 0,00

6571 Draktsett -12 000,00

Budsjett 2020



6580 Idrettsutstyr 0,00

6590 Annet driftsmateriel 0,00

6730 Trenerhonorar TS -70 000,00

6731 Trenerhonorar -150 000,00

6790 Diverse dugnadspenger -150 000,00

6810 Datakostnad 0,00

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -14 000,00

7000 Drivstoff transportmidler -1 000,00

7020 Vedlikehold transportmidler -15 000,00

7040 Forsikring og avgifter transportmidler 0,00

7090 Annen kostnad transportmidler 0,00

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -2 000,00

7150 Diettkostnader, oppgavepliktig -7 000,00

7162 Bevertning 0,00

7395 Øreavrunding 0,00

7400 Kontigenter/Tingavgifter 0,00

7420 Gaver, fradragsberettigede 0,00

7500 Forsikringspremier -5 100,00

7770 Bank og kortgebyrer -5 400,00

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget -2 300,00

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -70 000,00

Sum -1 743 800,00

Årsresultat 186 200,00



VALGKOMITÉENS   INNSTILLING   

TIL   ORDINÆRT   

  ÅRSMØTE   I   TROMSØ   STORM   UNGDOM   2020  

 

1. Oppnevning  

Årsmøtet   i   Tromsø   Storm   Ungdom   2019   oppnevnte   følgende   valgkomité:  

May   Liss   H.   Wasmuth   (leder)  

Ola   Eveborn  

Ola   Engelsen  

2. Mandat  

Valgkomiteen   skal   jf.   Lovnormens   §   16   (14),   innstille   kandidater   til   alle   tillitsverv   som   skal  
velges   på   årsmøtet,   unnta�   kandidater   til   valgkomité,   som   innstilles   av   styret.  

3. Valgkomitéens   arbeid  

Valgkomitéen   har   mo�a�   tips   om   kandidater   og   arbeidet   med   kandidater   som   komitéens  
medlemmer   selv   har   funnet.   

I   løpet   februar/mars   2020   har   valgkomitéen   jobbet   kontinuerlig   med   vurdering   og  
sammensetning   av   kandidater.   Målet   har   vært   å   rekru�ere   de   beste   kandidatene.   E�er   at   styret  
fikk   en   brå   start   på   si�   virke   e�er   at   man   trengte   både   årsmøtet   og   et   ekstraordinært   årsmøte   for  
å   få   et   komple�   styre.   Valgkomiteen   har   derfor   vektlagt   kontinuitet   i   årets   innstilling.   For   øvrig  
har   komitéen   vurdert   og   lagt   til   grunn:  

- Jevn   fordeling   på   tvers   av   lag   og   kjønn  
- Kompetanse  
- Kontinuitet   og   anta�   engasjement  
- Komplementære   ferdigheter   og   samspill  

 
4. Innstilling  

Valgkomitéen   har   følgende   innstilling   til   styret   og   sportslig   utvalg:   

 

Leder:  Asle   Karlsen    (gjenvalg,   velges   for   1   år)  

Nestleder:  Kent-Ole   Larsen    (velges   for   2   år)  

Styremedlem: Elin   Hadler-Olsen    (velges   for   2   år)  

Styremedlem:  Dag   Vongraven    (velges   for   2   år)  



Styremedlem:  Linda   Tofteng   Eliassen    (velges   for   2   år)  

Styremedlem:  Anders   Lundesgaard    (ikke   på   valg)  

Styremedlem:  Vilde   Robertsen   Sjåvik ,   spillerrepresentant   (ikke   på   valg)  

1.   Vara: Vidar   Kolstad    (velges   for   1   år)  

2.   Vara: Mari   Enoksen   Hult    (velges   for   1   år)  

 

Sportslig   utvalg: Tom   Wilsgaard   ( ikke   på   valg)  

Sportslig   utvalg: Anders   Lundesgaard   ( ikke   på   valg)  

Sportslig   utvalg: Lars   Olav   Sparboe   ( gjenvalg,   velges   for   2   år)  

Sportslig   utvalg: Kjerstin   Havnes   ( gjenvalg,   velges   for   2   år)  

Sportslig   utvalg: Kristin   Åberg   ( gjenvalg,   velges   for   2   år)  

 

Kontrollutvalg:  Leder    Ulf   Christensen    (velges   for   1   år)  

Kontrollutvalg: Medlem    Helene   Wang   Mortensen    (velges   for   2   år)  

Kontrollutvalg: Varamedlem    Hallgeir   Hemmingsen    (velges   for   1   år)  

 

Styret   og   Sportslig   utvalg   fordeler   roller   og   ansvar   internt   på   en   av   sine   første   møter.  

 

Tromsø,   10.   juni   2020  

 

 

May   Liss   H.   Wasmuth Ola   Eveborn Ola   Engelsen  

 




