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Årsberetning 

Tromsø Storm Ungdom 

Organisasjon  
Styret har bestått av følgende personer: 

 

Manar Kalaaji, styreleder 

Kari Ingebrigtsen, styremedlem 

Helene Wang Mortensen, økonomiansvarlig 

Ola Engelsen, styremedlem 

Maria Nøtnes Pedersen, styremedlem (fram til november 2016) 

Håkon Winter, styremedlem (fram til desember 2016) 

Anita Lervik, varamedlem (fram til juli 2016) 

Yvonne Bang, varamedlem (fram til juli 2016) 

 

Klubben har også et sportslig utvalg ledet av Lars Olav Sparboe, med medlemmene Dana 

Meknas, Kari Ingebrigtsen, Tom Wilsgaard og Vebjørn Jacobsen (fram til februar 2017) 

 

Valgkomiteen har bestått av Espen Utnes (leder), Tone Skogholt og Lars Olav Sparboe. 

Oppsummering av sesongen 2016-2017  

Tromsø Storm Ungdom har tilbakelagt sesongen med ca. 270 medlemmer fordelt på 20 

lag. Tallet inkluderer imidlertid 27 medlemmer over 20 år. 

 

Den tradisjonsrike byserien, omdøpt til Bedsys-serien, er arrangert med seks runder 

hvorav alle rundene ble gjennomført etter Norges Basketballforbunds Easy Basket-

konsept.  

 

Ungdomslagene viser stadig god utvikling og har deltatt både i regionseriespill og i 

norgesmesterskap. Aldri tidligere har klubben hatt fem spillere (dvs. Sofia Burkow 2000, 

Sarah Adekoya 2001, Ingrid Karlsen 2002, Herman Hemmingsen 2002 og Anders Kavli 
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2002) på aldersbestemte landslag (hhv. U18 J, U16 J, U15 J og U15 G). Vi ser at 

klubbens langsiktige satsing på kompetente og profesjonelle trenerressurser bærer 

frukter. Rekruttering til landslagene er blitt bedre med to regionsamlinger med 

landslagstrener til stede. Klubben har hatt deltagere på begge nasjonale talentcamper. 

 

Klubben ansatte i begynnelsen av sesongen Harry Savaya som hovedtrener. Harry med 

sitt pass fra Libanon lyktes imidlertid ikke å få gyldig arbeidstillatelse, noe som brakte 

både ham og klubben i en svært utfordrende situasjon. Inntil Ricardo «Richi» Davila 

overtok som hovedtrener 1. mars 2017, var trenersituasjonen preget av midlertidige 

trenerløsninger der Harrys ektefelle Danijela Savaya inngikk som midlertidig løsning i 

påvente av avklaring av Harrys arbeidssituasjon. Til slutt måtte styret beslutte at det ikke 

var mulig å vente noe lenger på en avgjørelse fra UDI, og ansatte med det Davila. 

 

Mesteparten av styret ble skiftet ut ved årsmøtet i juni 2016. Klubbens fire nåværende 

styremedlemmer, i tett samarbeid med sportslig utvalg, er stolte over å ha hatt en 

fornuftig og edruelig drift av klubben med bl.a. kompetente og kontinuerlige 

trenerressurser for alle lagene gjennom sesongen.  Styret har i dette arbeidet måttet 

forholdt seg til komplisert lovverk og byråkrati relatert til innvandring, avtalerett og 

arbeidsgiveransvar. 

Sportslig aktivitet  

Rekruttering 
Tromsø Storm Ungdom har forsøkt å rekruttere nye spillere gjennom basketcamper og 

skolebesøk. Denne sesongen har hatt fokus på inkludering av flyktninger gjennom 

særlige innbydelser til våre basketskoler. Vi har også ledet gymtimer for flyktninger og 

fremmedspråklige i innføringsklasser og voksenopplæringen.  

 

Klubben satser videre på 3mot3-turneringer som en rekrutteringsarena. Vi ser at slike 

arrangementer tiltrekker lokale spillere som vanligvis ikke deltar i klubbens ordinære 

lagaktiviteter. 
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Bedsys-serien 
Bedsys-serien (tidligere Byserien) er et kamptilbud til alle som spiller på U10 og U12 

og arrangeres seks ganger i løpet av en sesong. Disse kamphelgene planlegges slik at det 

er samme helger som Tromsø Storm har sine hjemmekamper med Bedsys-serie lørdag 

og Tromsø Storm-kamp søndag.  

 

Bedsys-serien følger anbefalinger fra Norges basketballforbund (NBBF) med å ta i bruk 

Easy Basket konseptet. Easy Basket brukes som fellesbetegnelse for Easy Basket 

Challange (EBC) og Easy Basket (EB).  

• EBC er for de aller yngste opptil 10 år og fokuserer på prestasjon og ikke resultat, 

noe som gjør at lag og trenere kan jobbe med basisferdighetene for å utvikle 

spillerne, uansett nivå. Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle 

spillerne skal være delaktige og dommerne opptrer som kampledere. 

• EB er for barn opptil 12 år. De eldste lagene fikk spille på parkett med høye 

kurver. U13J har fått lov å spille i EB. 

 

Lagene ble delt inn i tre ulike ferdighetsnivåer, grønn, gul og rødt. Dette for å tilby alle 

lag mest mulig jevne kamper og tilpasning til lagets ferdighetsnivå. 

I sesongen 2016/2017 ble Bedsys-serien arrangert på følgende datoer: 22/10, 26/11, 

10/12, 28/1, 12/3-13/3 og 6/5. 

Lagene i sesongen 2016/2017 
I årets sesong har totalt 14 lag deltatt i Bedsys-serien: 

Lag U10 U12 

Hamna U10 (ikke deltatt på 

Bedsys-serie) 

U12 (2 lag) 

Kvaløya - U12 

Stakkevollan - U12 (2 lag) 

Workinnmarka U10 U12 

Borgtun/Reinen U10 - 

Mortensnes/Hamna - U12 

Fagereng U10 U12 

Prestvannet U10 (2 lag) - 
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U13 Jenter - Deltatt 

 

I tillegg har vi også hatt deltakelse av to lag fra Blåmann IL på to BedSys-serie dager. 

 

Lagene består både av mix-lag, samt noen rene jente- og guttelag. U10 er 3. og 4. 

klassinger, U12 er 5. og 6. klassinger. 

 

Regionserien 
Vår klubb deltar med de eldste lagene, U13-U19, i regionserien sammen med lag fra 

Harstad og Bardu. Denne sesongen var den fortsatt delt inn i to grupper: yngre (YN) og 

eldre (EL) ungdomslag. I år har det vært arrangert 7 regionseriehelger, hvorav 3 i 

Tromsø, 2 i Bardu og 2 i Harstad. U19M har deltatt i 1M seriespill sammen med lag som 

Griffen, Narvik, TSI og Varden, med finalehelg i Tromsø 13.-14. mai 2017. 

Andre arrangementer 
 

Basketcamper og samlinger 
Våre medlemmer har i løpet av sesongen hatt tilbud om basketcamp i vinterferien, 

påskeferien, og en 3mot3 turnering for U13-U19 i romjulen inkludert basketcamp for de 

yngste. Med nasjonal satsing har klubben i samarbeid med TSI, arrangert en vellykket 

3mot3 turnering for juniorer og seniorer i juni 2017. Flyktninger og fremmedspråklige 

har vært spesielt invitert. 

 

Det har også blitt avholdt to regionslagssamlinger for U14 og U15 spillere i regi av 

region nord med landslagstrenere, en i september i Tromsø (i samarbeid med Tromsø 

Storm Ungdom) og en i mars i Bardu. Alle U14 og U15 spillerne fra klubben var invitert 

slik at alle fikk muligheten til å vise seg fram før utvelgelse til nasjonal talentcamp og 

landslagsuttak. 

 

Etter nasjonal talentcamp 26.-28. mai ble tre av klubbens 2002-spillere plukket ut til 

landslagssamling. Fra før er to spillere allerede tatt ut på aldersbestemte landslag.  
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Basketakademiet ble for andre gang arrangert i juni 2016. Dette er en stor suksess, og 

klubben vil satse på å få gjennomført dette også i årene fremover (26.-29.06.17). 

 

Ekstratrening  
 

Klubbens hovedtrener, Ricardo «Richi» Davila, har hatt to morgentreninger pr. uke fra 

06.45-08.00 siden april 2017. 

 

Det har også vært ukentlige ekstratreninger for U13M-U14M tirsdager kl. 15.00-16.30, 

samt ferdighetstrening for U14-U16 onsdager kl. 13:30-15:30. 

 

Norgesmesterskap  
Klubben sendte i år lag til NM fra U19D, U19M, U16D og U16M.  

 

Anført av trenerne Lars Olav Sparboe og Ørjan Hansen gjorde U16M-laget en god 

innsats under NM-sluttspillet i Sandvika. De vant sin pulje i gruppespillet, men endte 

opp på 8. plass etter et knepent tap for Asker i kvartfinalen. For fjerde gang stilte klubben 

med et jentelag i U16 NM, i år med Richi Davila som coach. Jentene fikk det tøft i 

gruppespillet, og tapte alle sine kamper. Begge lagene kom hjem med mange nyttige 

erfaringer og motivasjon til å satse videre. 

 

I år stilte vi med et jentelag i U19NM under ledelse av Mikki Jackson. De fikk det som 

ventet tøft og tapte alle sine kamper. U19M inkludert 2 spillere fra Griffen, stilte med et 

blandet lag i NM-kvalifiseringen i Bergen i desember under ledelse av coach Kenneth 

Webb. De tapte alle sine kamper bortsett fra siste kamp om 7-8 plassen mot Stavanger. 

Begge lag fikk god kampmatching og høstet mange nyttige erfaringer.  

 

Klubben deltok for første gang i sluttspillet i Kvinneligaen (KL) 31/3 – 2/4 2017. Laget 

tapte alle sine kamper, men høstet gode erfaringer før neste sesongs KL-deltakelse med 

Mikki Jackson som trener. 
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Utenbysturneringer 
I en landsdel hvor basketball er en liten idrett, er det viktig og motiverende å reise 

utenbys for å delta i turneringer.  

 

U13M og U16M Nord deltok 25,-28, mai på Gøteborg Basketball Festival som er en av 

Europas største ungdomsturneringer i basket. Begge lag fikk fire kamper mot god 

motstand. U16M Nord tok seg til A-sluttspillet for første gang, og tapte kun for vinneren 

og en semi-finalist i A-sluttspillet. 

 

Storm Ungdom U14M og U14D meldte seg på Barents games i Luleå, 28-30. april. 

Dessverre ble turneringen avlyst, men U14M reiste likevel og fikk to nyttige 

vennskapskamper mot lokale Luleå lag. 

 

U15M deltok i november på nasjonal Scania Cup kvalifisering i Bærum og spilte jevnt 

med de beste. I påsken deltok de på turnering i Danmark under ledelse av coach Kenneth 

Webb. I april var de på vennskapsturnering i Bergen, der Frøya var arrangør.  

 

Griffen arrangerte en turnering 20.-21. mai der klubben deltok med tre lag.  

 

Dommer- og trenerkurs 
I sesongen arrangerte klubben aspirantdommerkurs for 12 spillere født i 2003 eller eldre. 

Egenandel var 100kr.  

 

Regionsdommerkurs ble arrangert våren 2017 i regi av Region Nord og TSI. Åtte 

klubbmedlemmer deltok. Egenandel var 900kr. 

 

For første gang er det blitt avholdt et EB-trenerkurs (10 deltakere over en helg) og trener-

1 kurs (6 deltakere over to helger) i Tromsø. To av trener-1 kurs deltakerne (Dana 

Meknas og Lars Olav Sparboe) starter trener-2 utdanning i juni 2017 i regi av NBBF.  

Trenersituasjonen 
Trenersituasjonen i klubben har vært utfordrende i sesongen som gikk, selv om 

kompetente trenere hele tiden har vært på plass. Klubben ansatte Harry Savaya som 



 
 

9 

 

hovedtrener etter en tidkrevende og grundig ansettelsesprosess med flere aktuelle 

kandidater. Harry kommer fra Libanon og tross sin unge alder (29 år) hadde han en 

betydelig karriere som profesjonell basket coach bak seg. Som en stor bonus er han gift 

med Danijela Savaya (37) fra Serbia som har en lang internasjonal karriere som 

profesjonell basketspiller bak seg. I påvente av arbeidstillatelse for Harry, vikarierte 

Danijela som trener for flere lag i tillegg til hennes arbeid i klubben innen rekruttering 

og markedsføring. Noen av hennes oppgaver var rekruttering av fremmedspråklige i 

innføringsklasser. Dessverre uteble Harrys arbeidstillatelse, og 20. februar returnerte 

Danijela til Libanon for å føde barn. Klubben har nå avsluttet arbeidsforholdet. 

 

Ny hovedtrener Ricardo «Richi» Davila (44) fra Spania ankom 28. februar med kontrakt 

fram til 10 juni. Richi har en fantastisk CV som trener for alle kategorier av basketball i 

Spania og utlandet, inkludert senior landslag og eliteklubber. Richi har gjort en super 

jobb med fem av våre ungdomslag på både jente- og guttesiden. I tillegg har han kjørt to 

ferdighetsfremmende morgentreninger samt to ekstra ettermiddagstreninger. Han har 

også kjørt bli-kjent trening for 26 spillere fra 6.klasse, siden de fleste lag blir 

erfaringsmessig slått sammen i 7. klasse. 

 

En samarbeidsavtale mellom Tromsø Storm Ungdom og Tromsø Storm ble inngått 

denne sesongen der Kenneth Webb var trener for U19M og Anders Solem har vært 

assistent for U15M.  

 

Klubben har i tillegg hatt i sving ca. 20 trenere for barneskole- og ungdomslagene som 

har gjort en fremragende jobb. Mange av disse har også hatt assistenttrenere og noen har 

hatt to assistenttrenere.  

Fysisk trening i regi av Ivan Tzatshev ble arrangert, men ble stoppet etter noen 

søndagstreninger pga. mangelfullt oppmøte. Isteden ble han engasjert til å besøke alle 

ungdomslagene i deres ordinære treningstider. 

Inntektsbringende arbeid og dugnad 
Styret har i år arbeidet aktivt for å hente inn midler.  

Gjensidigestiftelsen 176 000 kr til basketskoler 

Sparebanken Nord-Norge: 80 000 kr for drakter og basketkurver 
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NBBF: 10 000 kr til SFO basket 

Troms Idrettsråd: 10 000 kr 

Tromsø Kommune Frivillighetsmillionen: 20 000 til inkludering 

BedSys: 80 000 kr.  

 

Klubben har også i sesongen 2016/2017 drevet kiosk på BedSys- og regionserie og 

Storm-kamper) og gjennomført klubblotteriet.  

 

Klubbens inntekter av kiosksalg under egne arrangement er en svært viktig inntektskilde. 

Det er gjort et betydelig arbeid i å organisere og gjennomføre disse dugnadene som er 

av stor betydning for klubben. Selv om sesongen har hatt flere Storm hjemmekamper 

har tilskueroppmøtet på hver Storm kamp vært betydelig lavere. Kiosktilbudet kommer 

heretter til å bli justert etter antall tilskuere på kamp. 

 

Loddsalgene er viktige for å sikre at vi kan opprettholde et godt aktivitetstilbud. Vi vil 

takke alle foreldrekontakter som bidro til organisering og foreldre og spillere som bidro 

med salget.  

Sesongen 2017/2018 
Tromsø Storm Ungdom har signert to års kontrakt med Jacob Hjort Jørgensen fra 

Danmark fra august 2017. Vi har også signert med Kjetil Andresen som skal trene 

G2003. Styret arbeider med å fornye samarbeidsavtalen med Tromsø Storm. 

Klubben har meldt på et damelag i Kvinneligaen for neste sesong og dette blir et viktig 

løft for jentesatsingen i Region Nord. Mikki Jackson blir lagets trener. 

 

Oppgaver som bør prioriteres fremover er fortsatt: 

- Øke rekruttering av medlemmer, inkl. 

besøk på barneskoler. 

- Forbedring av kamptilbudet for klubbens 

medlemmer 

- Øke trenerkompetansen 

- Flere dommere og øke mmerkompetansen 
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- Videreutvikle driften av klubben ved å 

rekruttere flere nøkkelpersoner som kan 

bidra på ulike områder 

- Tettere oppfølging av foreldrekontakter 

- I samarbeid med øvrige klubber i byen 

etablere faste samarbeidsfora 

- Oppdatere sportslig plan/klubbveileder 

- Utvikle 3mot3 aktiviteten. 

- Fortsette jakten på midler. 

 

Styrets takk 

Styret ønsker å takke medlemmer, foreldre/foresatte, trenere, kursholdere, skoler og 

sponsorer for nok en sesong med givende basketglede i Tromsø. Klubben ønsker også å 

takke alle foresatte med dugnadsinnsatsen i inneværende år. Klubben er tuftet på innsats 

fra foreldre og foresatte og all aktivitet er avhengig av nettopp dette engasjementet. 

 

Tromsø Storm Ungdom må også takke våre sponsorer som trofast støtter opp om 

klubben og våre aktiviteter.  

 

Tromsø 12. juni 2017   

Styret 
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Sak 5. Regnskap 2016 (se vedlegg) 

 

Sak 6. Kontingenter 2017/2018 
 

Styret foreslår at total kontingent og treningsavgift forblir uendret for kommende sesong, 

se også sak nr.9 

Styret foreslår imidlertid å senke medlemskontingenten fra 400kr til 100kr og øke 

treningsavgiften for aktive medlemmer tilsvarende. 

Bakgrunn: Styret ønsker å oppmuntre foresatte til å melde seg inn i klubben som 

stemmeberettigede medlemmer. Vi mener dette vil styrke demokratiet i klubben og 

skape flere engasjerte foresatte. Til informasjon har kun medlemmer over 15 år 

stemmerett ved årsmøtet. Stemmeberettigede må ha meldt seg inn frivillig og aktivt på 

egen hånd og betalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet. Idrettsforbundet 

arbeider med en IT løsning knyttet til min idrett / klubbadmin der det blir enda enklere 

for foresatte å melde seg inn og betale medlemskontingenten sammen med sitt barn. 

Styret vil oppfordre foresatte til å benytte seg av denne muligheten. Samtidig foreslår 

styret å senke medlemskontingenten fra 400kr til minstesatsen 100kr slik at terskelen for 

innmelding blir så lav som mulig. 

 

      2016/2017            2017/2018 

U10       kr 1 400,-  kr 1 400,- 

U12       kr 1 500,-  kr 1 500,- 

U13      kr 2100,-  kr 2 100,- 

U14       kr 2400,-  kr 2 400,- 

U15      kr 2700,-  kr 2 700,- 

U16       kr 2700,-  kr 2 700,- 

U18       kr 2700,-  kr 2 700,- 

U20       kr 2700,-  kr 2 700,- 

 

Søskenmoderasjon med eldre søsken i klubben (uendret) 

U10 og U12 har halv treningsavgift for yngste søsken. 
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Trener og styrekompensasjon (uendret) 

 

Foreldretrenere får fri treningsavgift for et av sine barn pr. lag. 

Styremedlem får fri treningsavgift for ett av sine barn. 

Trenere som ikke har barn får gavekort.  

 

Sak 7. Budsjett 2017 og 2018 (se vedlegg)  

Sak 8. Valg (se vedlegg) 
 

 

Innstilling til valgkomité  

Til valgkomiteen for perioden 2017/2018 innstiller styret i Tromsø storm Ungdom på 

følgende:  

Leder: Espen Utnes  

Valgkomitémedlem nr. 1: Lars Olav Sparboe 

Valgkomitémedlem nr. 2:  

 

Forslag til vedtak: Innstilt valgkomité for 2017/2018 velges. 

 

Innstilling til revisor  

Som revisor for perioden 2017 innstiller styret i Tromsø Storm Ungdom Ulf 

Christensen.  

 

Forslag til vedtak: Ulf Christensen velges som revisor for 2017. 

 

Sak 9. Innkomne saker 
 

Forslag fra Jörg Haarpaintner om endring av praksis med stemmeberettigede 

støttemedlemmer og foresatte er behandlet og inkludert som egen sak av styret (se sak 

6). 



Tromsø Storm Ungdom
Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Vår 2016 Høst 2016 Totalt 2016
Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 5 750,00 5 750,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 78 000,00 55 000,00 133 000,00
3205 Kiosksalg etc 78 162,30 81 046,50 159 208,80
3250 Inntekter fra egne arrangementer 12 649,00 31 650,00 44 299,00
3400 Tilskudd fra offentlig -613,57 124 000,00 123 386,43
3441 Grasrotandel 11 824,31 10 398,17 22 222,48
3442 Momskompensasjon 47 661,00 47 661,00
3920 Medlemskontingenter 209 547,00 4 400,00 213 947,00
3930 Treningsavgifter 142 140,00 142 140,00
3945 Turneringsinntekter etc 114 089,90 7 850,00 121 939,90
3946 Raykovakademiet 16 380,00 16 380,00
3948 Loddsalg 226 000,00 7 200,00 233 200,00
3949 Bingoinntekter 17 857,00 74 161,00 92 018,00
3990 Andre driftsinntekter 4 246,42 3 000,00 7 246,42

768 142,36 594 256,67 1 362 399,03

Driftskostnader
4330 Innkjøp varer kiosksalg -25 874,44 -29 051,66 -54 926,10 
4331 Innkjøp gevinster loddsalg -19 983,80 -19 983,80 
4332 Utgifter U19 NM -103 930,80 -1 270,00 -105 200,80 
4339 Andre stevneutgifter -21 773,70 -21 773,70 
4340 Reiseutgifter stevner -6 751,00 -31 279,00 -38 030,00 
4341 Dommerutgifter -24 200,00 -29 200,00 -53 400,00 
4400 Fritt Kjøp -63 500,00 -63 500,00 
4460 Hall leie arrangement -124 625,00 -53 612,00 -178 237,00 
5000 Lønn til ansatte -191 087,28 -142 275,06 -333 362,34 
6300 Leie lokaler -90 537,80 -19 559,92 -110 097,72 
6390 Annen kostnad lokaler -1 750,00 -1 750,00 
6420 Leie datasystemer -1 866,00 -1 866,00 
6500 Motordrevet verktøy -16 588,00 -16 588,00 
6550 Driftsmaterialer -12 718,00 -2 583,00 -15 301,00 
6571 Draktsett -21 136,50 -21 136,50 
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -36 401,00 -36 401,00 
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand -14 000,00 -14 000,00 
6730 Trenerhonorar TS -40 000,00 -40 000,00 
6731 Trenerhonorar 15 611,00 15 611,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -7 745,00 -7 745,00 
6890 Annen kontorkostnad -3 885,56 -3 885,56 
7040 Forsikring og avgifter -4 103,50 -4 103,50 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -14 335,59 -14 335,59 
7400 Kontigenter/Tingavgifter -2 000,00 -2 000,00 
7415 Påmelding serier, turneringer etc -24 347,00 -18 000,00 -42 347,00 
7770 Bank og kortgebyrer -2 274,00 -2 890,99 -5 164,99 
7771 Gebyrer faktureringstjenester -4 847,04 -1 403,63 -6 250,67 
7798 Annen kostnads fradragsberettiget -1 347,68 -3 700,00 -5 047,68 

-740 413,90 -460 409,05 -1 200 822,95 

Driftsresultat 27 728,46 133 847,62 161 576,08

Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt 52,00 463,00 515,00
8150 Annen rentekostnad -7,98 -57,43 -65,41 

44,02 405,57 449,59

Årsresultat 27 772,48 134 253,19 162 025,67

Resultatrapport



1500 Kundefordringer
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
1950 Skattetrekk 4750 24 96642

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn
2900 Forskudd fra kunder
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger
2960 Annen påløpt kostnad

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016 

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt

EIENDELER

 
Omløpsmidler

0,00 133 894,48 133 894,48
28 005,37 0,00 28 005,37

0,00 63 009,00 63 009,00
0,00 2 827,00 2 827,00
0,00 21 178,00 21 178,00

56 985,62 -56 985,62 0,00
261 779,76 -37 372,01 224 407,75
169 845,93 -6 174,56 163 671,37
82 201,98 49 685,43 131 887,41

5,00 12 452,00 12 457,00
598 823,66 182 513,72 781 337,38

 
SUM EIENDELER 598 823,66 182 513,72 781 337,38

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-372 669,66 -162 025,67 -534 695,33
 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -372 669,66 -162 025,67 -534 695,33

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
0,00 -194 080,58 -194 080,58
0,00 -12 449,00 -12 449,00

-7 019,00 2 081,69 -4 937,31
-923,00 117,10 -805,90

-206 532,00 206 532,00 0,00
0,00 -0,06 -0,06

-11 680,00 1 470,80 -10 209,20
0,00 -24 160,00 -24 160,00

-226 154,00 -20 488,05 -246 642,05

 
Sum gjeld -226 154,00 -20 488,05 -246 642,05

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -598 823,66 -182 513,72 -781 337,38

Avvik 0,00 0,00 0,00
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VALGKOMITÉENS INNSTILLING  
TIL  

ÅRSMØTET I TROMSØ STORM UNGDOM 2017 
 

 
1. Oppnevning  

 
Den 20. juni 2016 avholdt Tromsø Storm Ungdom (heretter ”TSU”) årsmøte og oppnevnte 
følgende valgkomité: 
 

Espen H. Utnes 
Lars Olav Sparboe 
Tone Skogholt 

 
2. Mandat 

 
Valgkomitéens mandat følger av lovnormens § 19 (1) jf. § 15. Valgkomitéen skal: ”legge frem 
innstilling på kandidater til alle […] tillitsverv som skal velges på årsmøtet”, med unntak av 
kandidater til valgkomité, som innstilles av styret. 
 

3. Konstituering og arbeid 
 
Valgkomitéen foretok konstituering i første møte. Espen H. Utnes ble valgt til leder.  
 
Valgkomitéen har hatt flere møter våren 2017 og medlemmene har hver for seg fulgt opp 
kandidater mellom møtene. Valgkomitéen har evaluert det sittende styret, vurdert mottatte 
forslag og generert egne kandidater. 
 
Målet har vært å rekruttere de best kvalifiserte kandidatene. For øvrig har valgkomitéen lagt 
vekt på: 
 

- Kjønnsfordeling jf. lovnormens § 5 (1). 
- Kontinuitet 
- Kompetanse (formell og erfaring) 
- Komplementære ferdigheter og samspill 

 
4. Innstilling 

 
Årsmøtet i 2016 fastsatte ingen bestemt funksjonstid for de valgte styremedlemmene (ett 
eller to år). Valgkomitéen legger til grunn at det sittende styret ble valgt for ett år og at 
samtlige medlemmer dermed er på valg nå. Valgkomitéen har i sitt forslag nedenfor tatt inn 
funksjonstid for de som velges som nye medlemmer i år. De som velges for to år vil ikke 
være på ordinært valg ved neste årsmøte. Dette er hensiktsmessig for å sikre kontinuitet og 
stabilitet i styret. 
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Valgkomitéen har følgende innstilling til styre (og med funksjonstid i parentes): 
 
 
Leder:   Manar Kalaaji (1 år) 
 
Nestleder:  Bjørn Kavli (2 år) 
 
Styremedlem:  Ola Engelsen (1 år) 
 
Styremedlem:  Kari Ingebrigtsen (1 år) 
 
Styremedlem:  Judeson Joseph (2 år) 
 
1. varamedlem: Nina Mari Jørgensen (1 år) 
 
2. varamedlem: Tommy Steve Berntsen (1 år) 
 
 
 
 

Tromsø, 12.06.2017 
 
 

Lars Olav Sparboe Espen H. Utnes Tone Skogholt 
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