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Saksliste for årsmøte Tromsø Storm Ungdom 2022 
 
Det vises til innkalling til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 29. mars 2022.  
Årsmøtet avholdes i møterom i Sparebank1 Nord Norge sine lokaler (Rødbandken) i Tromsø 
sentrum.  
 
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 
 

Styre  
Leder:  

Asle Morten Karlsen 

Nestleder og regnskap  

Kent-Ole Larsen 

Styremedlemmer 

Linda Tofteng Eliassen 

Elin Hadler-Olsen 

Dag Vongraven 

Anders Lundesgaard 

Rashin Fattahi  

Varemedlemmer: 

Mari Enoksen Hult 

Jörg Haarpaintner 

 

Sportslig utvalg 

Leder: 

Anders Lundesgaard 

Medlemmer: 

Lars Olav Sparboe 

Kristin Åberg 

Kjerstin Havnes 

Tom Wilsgaard  

 

Valgkomité: 

Leder: 

Ola Engelsen 

Medlemmer: 

Ola Eveborn 

Vibeke Lindstrøm  

 

Regnskap:  

Mål Regnskap AS 
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Sak 6: Årsberetning 2021/2022  
 

Styrets arbeid  
 
Styret i Storm Ungdom har hatt 16 møter denne sesongen, to av dem sammen med Sportslig 

utvalg. 

 

Arbeidsområder og fordeling mellom styrets medlemmer:  

 

- Økonomi, daglig drift og kontakt med sponsorer ivaretas i stor grad av styreleder og 

nestleder 

- Storm Ungdoms nettsider driftes av nestleder  

Oppgaver fordelt mellom flere styremedlemmer og varamedlemmer: 

- Dugnader 

- Seriespill og camper: Planlegging og praktisk gjennomføringen av arrangement  

- Kontakt med lagene/foreldrekontakter 

- Solidaritetsfond 

- Oppdatere og lage nye skriftlige rutiner 

- Innkjøp og distribusjon av nye drakter 

- Arbeidsgiveransvar – oppfølging av ansatte 

- Politiattester for trenere og lotteri 

Kontakt med sentrale samarbeidspartnere:    

- Tromsø kommune: leie og vedlikehold av haller og inkludering (Idrettsrådet).  

- Region nord: regionserie, trenerkurs, osv. 

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

(sammen med sportslig utvalg). 

- NBBF Basketballforbundet  

- Sponsorer 

- MSM dugnad  

 

Pandemien har satt sitt preg også på sesongen 2021/2022, men heldigvis i mindre grad enn 

forrige sesong. Hensyn til smittevern har vært et viktig tema, og i perioder har arrangementer 

blitt avlyst på grunn av skjerpede smittevernregler eller smitteutbrudd.  

Klubben har hatt en veldig gledelig tilstrømming av nye medlemmer til skolelagene og til de 

yngre ungdomslagene, og medlemstallet er nå 345.  Det er imidlertid utfordrende å få inn 

kontingent og treningsavgift fra alle medlemmer. Vi skulle gjerne hatt mer treningstid å tilby til 
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både gamle og nye spillere. For å bedre tilbudet, har vi i vinter startet med «Åpen hall» på 

lørdager.  

 

I høst fikk vi nye drakter til spillerne i klubben, med økonomisk støtte fra Samfunnsløftet til 

Sparebank 1 Nord-Norge. Istedenfor to draktsett har vi nå vendbare drakter til alle barne- og 

ungdomslag. Draktene er kjøpt gjennom firmaet Soulsport, som også sponset et draktsett til 

damelaget. På grunn av stor økning i medlemmer i høst gikk vi tom for drakter, men vi har nå 

kjøpt inn flere slik at de som mangler kan få.  

 

JU15-17 med nye drakter 
 

 

Det har vært et problem at kioskvarer har blitt stjålet fra lageret i 

Tromsøhallen, og vi fikk derfor bygd en låsbar bod inne i lageret i høst, noe som 

har gjort det enklere å ha en liten varebeholdning mellom arrangementer.   

 
 

 

 

 

 

For å lette arbeidsbelastningen til styret, ble Lea Brandstadmoen ansatt i 20% stilling som 

klubbassistent i vinter. Lea jobber blant annet med kontakt ut mot lagene i forbindelse med 

dugnader, organisering av arrangementer og informasjon til hjemmesiden. I tillegg er hun trener 

for to av ungdomslagene og jobber mye rundt det sportslige i klubben. Til tross for sin unge 

alder har hun mye relevant basket-erfaring, både sportslig og administrativt, og hun er en veldig 

viktig ressurs for klubben.  
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Styrets virksomhet bygger på noen viktige verdier: 

- En sunn og balansert livsstil. 

- Inkludering med plass for alle: verken økonomisk evne eller kulturelle barrierer skal være 

til hinder for deltakelse. 

- Nulltoleranse for trakassering/mobbing, utnyttelse eller diskriminering. 

- Felleskap og samarbeid: fokus på klubbtilhørighet og felles sportslig filosofi tilpasset 

aldersnivå. 

- Individuell tilpasning: spillere skal bli sett, få utfordringer og oppleve mestring utfra egne   

forutsetninger. 

 

Eksempler på verdibasert aktivitet: 

 

Trivsel/livskvalitet 

- Krav om politiattest for trenere.  

Samarbeid og klubbtilhørighet  

- Trenerforum: dialogarena mellom trenere og klubben om sportslige retningslinjer og 

verdier.  

- Gjennomgående sportslig filosofi i ungdomslagene og BLNO.  

- Møte med foreldrekontakter.   

- Arbeid med å lage skriftlige rutiner 

- Opprettet Teams abonnement  

Individuell tilpasning og utvikling: 

- Tilpasset trening, fleksible treningsgrupper og trenerkurs – dette har vært problematisk 

denne sesongen på grunn av smittevernregler. 

Inkludering:  

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

- Dugnader som sosial arena og inkluderingsarena. 

- Inkluderingsfond 

              Fra Regionserie Nord i Tromsø november 2021 
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Sportslig utvalgs arbeid  
 
Sportslig utvalg er et rådgivende organ for styret i Storm Ungdom og har ansvar for planlegging 

av sportslig aktivitet. Det er 5 faste medlemmer i tillegg til hovedtrener som har deltatt på de 

fleste møter i sportslig utvalg. Sportslig utvalg møtes regelmessig hver 3 til 4 uke. I tillegg har 

det vært innkalt til møter etter aktuelle saker. 

Samarbeid med styret: Leder i sportslig utvalg er også medlem i styret. I tillegg har styreleder 

deltatt på enkelte møter i Sportslig utvalg. Det har vært 2 fellesmøter for styret og sportslig 

utvalg.  

Følgende ansvarsområder er fordelt internt:  

skolelag, ungdomslag, BLNO-laget.  

 

Sportslige retningslinjer 

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

Trenerforum har også vært en viktig arena for dialog med trenere om sportslige retningslinjer.  

  

Sportslig utvalg har også arbeidet med følgende saker:  

Hovedtrener 

Sportslig utvalg har hatt den sportslige dialogen med hovedtrener gjennom møter i sportslig 

utvalg og uformelle møtepunkter på treninger.  

Rekruttering 

To medlemmer arbeider særskilt med rekruttering/skolebesøk. Det har blitt gjennomført 

skolebesøk på Workinnmarka, Prestvannet og Mortensnes.   Spillere på Storm og trener fra 

klubben har bidratt på skolebesøkene ved å holde gymtimer med basketball. Klubben har stor 

tro på at skolebesøk er en fin måte å gjøre lærere og elever kjent med basketball som idrett.  

 

Trenere                                                                                                                                    

Det er gjennomført en trenersamling for skolelagstrenere og en samling for 

ungdomslagstrenere med tema: Utveksling av erfaringer, sportslige motivasjonsfaktorer og 

utfordringer. Det er blitt utvekslet erfaringer og man har diskutert sportslige 

motivasjonsfaktorer og utfordringer. Hovedtrener har bidratt til en enhetlig treningsfilosofi på 

ungdomslagene.  
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Sportslig aktivitet 
 
Sesongen 2021/2022 har vi hatt følgende lag og trenere i Tromsø Storm Ungdom: 

  

Skolelag Trener(e) 

U8 Workinnmarka Birk og Johannes N. Løvold 

JU8 Stakkevollan Yosan Werede, Amande Ukaegbu 

U9 Gyllenborg Ella Åberg, Ingrid N. Gundersen, Pia N. Hansen 

U10 Fagereng Oda Marie Austheim 

U10 Hamna Helle S. Lindstrøm, Achille Sarti 

U10 Workinnmarka Simen Samuelsen 

U10 Bjerkaker Ingrid B. Lundesgaard 

U12 Stakkevollan        Mona Bourfed 

U12 Prestvannet       Håvard Gulldahl 

U12 Workinnmarka Ingrid Sand 

U12  Hamna               Erlend S. Fandrem, Brage Engelsen 

Ungdomslag  

JU14 Sasha Polishchuk, Una Solem, Jenny Sogge 

JU15-17 Gloria Irampa, Lars Olav Sparboe, Stefan Petterson, Lea 

Brandstadmoen 

GU13  Lea Brandstadmoen, Ragnhild Lundesgaard, Joachim Aabel, 

Stefan Petterson 

GU14 Lea Brandstadmoen, Alexander Worsowicz 

GU15 Jan Heier, Rashid Worrell 

GU16                       Joakim Andersen, Rashid Worrell 

GU17 Stefan Petterson, Herman B. Hemmingsen 

GU19 Stefan Petterson, Tom Wilsgaard  

  

Sesongen 2021/2022 har vært preget av usikkerhet knyttet til smittevern-restriksjoner og 

smittebølger lokalt og nasjonalt, noe som har påvirket omfanget av sportslig aktivitet også 

denne sesongen. 

Byserie / skolelag (Bedsys-serien)  

Bedsys-serien for barneskolelag er klubbens mest tradisjonsrike arrangement. Denne sesongen 

har det blitt gjennomført 3 byseriehelger for klubbens yngste medlemmer (U8-U12), der vi har 

sett mye herlig idrettsglede. Dette er også en fin arena for foreldre å treffes, selv om 
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smittevernregler har satt begrensinger for publikum og sosialisering under arrangementene. Det 

er planlagt en byseriehelg i april. 

       
Fra Bedsys-serie oktober 2021 

 

 

Vinterliga (Hermes-serien) 

Vinterligaen er en intern Tromsø-serie for de yngre ungdomslagene som vi arrangerer i 

tilslutning til Byserien. Det har så langt vært avholdt tre vinterliga-helger denne sesongen, og en 

fjerde er planlagt i april.  

 

 
Fra Vinterliga oktober 2021 

 

 

Interne treningskamper 

Det har vært avholdt flere interne treningskamper i løpet av sesongen. Dette har vært et 

kjærkomment tilskudd til kamptilbudet for ungdomslag og damelag.  I tillegg har det vært 

treningskamper mot TSI universitetslaget for herrer og damer og veteranlaget Flau Bris. 
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InkluBasket: et inkluderingsprosjekt 

Det er andre sesong med InkluBasket i Tromsø. Dette er et landsomfattende 

inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS. Prosjektet er et samarbeid 

med enkelte skoler/ skolefritidsordningen i Tromsø kommune. Formålet med prosjektet er å 

rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. I Tromsø er 

prosjektet gjennomført på Tromsdalen og Gyllenborg barneskole med elever fra første til fjerde 

klasse. InkluBasket sine aktiviteter foregår etter skoletid i forbindelse med SFO og innebar én 

fast økt i uka ledet av spillere fra damelaget.  

 

Seriespill i Region Nord 

Det har vært gjennomført tre helger med regionserie denne sesongen, to i Harstad og en i 

Tromsø. I tillegg til Tromsø Strom Ungdom, har Griffen, Innstranda og Selfors stilt med lag. For 

de yngre ungdomslagene som ikke deltar i Region Øst har det vært flott å få reise bort med laget 

et par helger. 

 

   
Fra Regionserie Nord november 2021 

 

 

Seriespill Region Øst  

Tromsø Storm Ungdom har deltatt i seriespill i Region Øst med følgende 
lag: JU16, GU15, GU16, GU17 og GU19. På grunn av pandemien og 
frafall av enkelte lag i noen av seriene, har det blitt noen avlyste 
kamphelger som er satt opp i mai og juni. Deltakelse i Region Øst har 
likevel sikret et godt kamptilbud for de eldre ungdomslagene i klubben 
denne sesongen med matching på høyt nivå. At Storm ungdom har 
deltatt i Region Øst har vært utrolig viktig for motivasjonen og videre 
satsing.  Det er spennende at NBBF og region øst åpner for at lag sørfra 
reiser nordover.   
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I tillegg til det sportslige utbyttet, er disse reisehelgene også med på å skape vennskap og 
samhold internt i lagene. Vi bygger lag og skaper gode basketballopplevelser 
 

Klubben dekker deler av utgiftene i forbindelse med reisene, men det er også en betydelig 

egenandel for lagene som er med. Mange lag har hatt en imponerende dugnadsinnsats for å 

sikre at alle skal ha mulighet til å delta.   

 

 

Deltakelse i FIRI-ligaen damer  

Årets sesong var den 5. i rekken i FIRI-ligaen for Storm Ungdom senior damer, og laget har hatt 

god sportslig framgang gjennom sesongen med mange jevne kamper. Spillerstallen har vært 

stabil gjennom sesongen og består hovedsakelig av lokale spillere, mange av dem juniorer med 

BLNO-erfaring fra tidligere sesonger. Klubbens hovedtrener Stefan Petterson er trener for 

damelaget.  

 
    Damelaget slo Høybråten, oktober 2021. 

 

Sesongen har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt, men enkelte kamper har blitt flyttet på 

grunn av smittebølger.    
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NM 2022 og landslagsspill 

U16 NM gjennomføres 29. april – 1. mai, uten kvalifiseringsrunde for tromsølagene. I november 

ble GU19 klare for NM-sluttspill med en fin tredjeplass etter kvalifiseringshelg i Bergen. NM-

sluttspillet foregår i Asker 22.- 24. april 2022 for både gutter og jenter U19.  

 
GU19 etter NM-kvalifisering i Bergen november 2021 

 

Vilde havnes (04) ble tatt ut på U18J landslag til nordisk mesterskap i august 2021 en turnering 

som dessverre ble avlyst. David Berntsen ble tatt ut og spilte kamper forU16G landslag 

sommeren 2021. Det ble avholdt talentsamling for Region Nord på Tromstun skole 2.- 3. 

oktober for U15 og U16 lagene. Fire gutter og en jente ble tatt ut til nasjonal mellomsamling for 

U16 landslagene i 2022. Uttak til GU18 landslag vil bli gjort etter NM sluttspill. 

Samarbeid med Tromsdalen Videregående skole 

Tromsdalen videregående skole har tilbud om studiespesialisering med idrett og idrettslinje der 

elevene kan velge basket som sin idrett. Dette tilbudet har tidligere vært et samarbeid mellom 

Tromsdalen videregående skole og Tromsø Storm, men denne sesongen har Tromsø Storm 

Ungdom gått inn som samarbeidspartner. De som går på «basketlinja» har fem treningstimer i 

Krafthallen i løpet av skoleuka med Stefan Petterson som trener. Dette er et godt tilbud for 

ungdommer som ønsker flere baskettreninger enn det Tromsø Storm Ungdom kan tilby.   

Øvrig sportslig aktivitet  

              Åpen hall i Gylleborghallen lørdager 
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- Basketsamling for jenter i desember 

- Coach clinic regi av hovedtrener Stefan Petterson 

- Åpen hall i vinterferien 2022, Gyllenborghallen  

- Planlagt Påskecamp og Basketakademi juni 2022 

- Regiondommerkurs (i regi av Region Nord)                                                                            

 

 

    

 
Fra Coach clinic januar 2021 

 

  



Side 16    Årsberetning 2021/2022 Tromsø Storm Ungdom 
 

Sesongen  2021/2022 oppsummert: 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

Treninger har blitt gjennomført omtrent som normalt for alle lag denne sesongen, men med 

noen begrensninger for de eldste lagene i en periode. Det har vært tilbud om skillstreninger på 

tvers av flere lag denne sesongen. Hallsituasjonen i byen gjør at tilbudet om treningstider ikke er 

så stort som vi skulle ønske, og enkelte lag har treninger på ugunstige tidspunkt. Økningen i 

medlemstall vil forhåpentligvis genere flere timer neste sesong. Det har vært utfordrende å få et 

stabilt trenertilbud for enkelte av lagene.   

Arrangementer: 

Også denne sesongen har vi vært nødt til å avlyse planlagte arrangementer på grunn av 

pandemien, og den har satt begrensinger for arrangementene vi har gjennomført. Det har 

likevel vært vesentlig flere arrangementer enn forrige sesong.   

 

Dugnader og annet inntektsgivende arbeid: 

Dugnader i forbindelse med egne arrangementer og Stormkamper 

Søppelplukking i Skibotn 

Mange dugnader på større arrangementer har utgått siden arrangementene har blitt avlyst 

(Rakettnatt, Mørketidsløpet, Reinkappløpet). 

Det har vært stor dugnadsaktivitet internt på mange av lagene i klubben for å redusere 

egenandel ved reiser.   

 

Økonomi  

Økonomien i klubben er for tiden god.  

 

Medlemsutvikling  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

343 296 220 208 237 289 318 
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Planer mot sesongen 2022/2023 
 
Det ligger an til store utskiftinger i både styret og sportslig utvalg ved årsmøtet 2022. For å sikre 

en god overgang har dagens styre prioritert å skriftliggjøre rutiner som vil være tilgjengelige på 

Teams-rom for nytt styre. Klubbassistent Lea Brandstadmoen vil også bidra til kontinuitet i 

styrearbeidet. Dagens styre og sportslig utvalg har begynt å jobbe med trenerkabalen for neste 

sesong. Ellers jobbes det for å etablere en arrangementskomite utenom styret som skal ha 

ansvar for deler av det praktiske arbeidet rundt arrangementer. Det er ikke påmeldt lag til 

Region Øst neste sesong, det bør gjøres av nytt styre/sportslig utvalg i dialog med aktuelle lag.   

 

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

gått. 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 18. mars 2022 
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Sak 7 Regnskap og økonomi   

Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees 

i forhold til budsjett.  

Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte 

grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap.  

Revisors beretning 

Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over).  

Kontrollkomiteens beretning 

Idrettslag med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité.  

Sak 8 Innkomne saker 
Det ble ikke meldt inn saker til årsmøtet innen fristen.  

Sak 9 Kontingenter 2022/2023 
Styret foreslår å øke medlemskontingenten men 100 kroner for neste sesong. Kontingenten har 
ikke vært justert de siste tre sesongene.  

Sak 10 Budsjett for 2022 
 

Sak 11 Foreta valg 
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                                                                         Fra Region Nord november 2021 

 



SALGSINNTEKT
    	3020 - Inntekt avgiftspliktig 320 880 167 500 167 500320 880
    	3100 - Fakturerte inntekter dug. 130 500 160 750 160 750130 500
    	3123 - Sponsorinntekt, avgiftsf. 0 126 280 126 2800
    	3205 - Kiosksalg etc 42 244 56 552 56 55242 244
    	3250 - Inntekter fra egne arran. 47 750 30 200 30 20047 750
    	3400 - Tilskudd 701 040 671 358 671 358701 040
    	3410 - Andre offentlige tilskud. 14 000 0 014 000
    	3441 - Grasrotandel 37 445 39 205 39 20537 445
    	3442 - Momskompensasjon 104 997 145 954 145 954104 997
Sum SALGSINNTEKT 1 398 856 1 397 799 1 397 7991 398 856

ANNEN DRIFTSINNTEKT
    	3900 - Andre driftsrelaterte in. 2 850 0 02 850
    	3920 - Medlemskontingenter 491 250 230 531 230 531491 250
    	3948 - Loddsalg 0 161 405 161 4050
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 494 100 391 936 391 936494 100

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 892 956 1 789 734 1 789 7341 892 956

VAREKOSTNAD
    	4090 - Beholdningsendring -18 250 0 0-18 250
    	4300 - Innkjøp varer for videre. 0 -3 240 -3 2400
    	4330 - Innkjøp varer kiosksalg -11 097 -19 419 -19 419-11 097
    	4332 - Utgifter NM -1 250 -11 585 -11 585-1 250
    	4339 - Andre stevneutgifter 0 -29 772 -29 7720
    	4340 - Reisestøtte Region Øst/V. -95 831 -106 957 -106 957-95 831
    	4341 - Dommerutgifter -59 275 -38 575 -38 575-59 275
    	4343 - Reiseutgifter BLNO/FIRI -98 331 -7 547 -7 547-98 331
    	4344 - Seriekontigent BLNO -25 000 -22 463 -22 463-25 000
    	4345 - Seriekontigent Øst/Vest 0 -34 388 -34 3880
    	4346 - Dommerutgifter BLNO 0 -17 925 -17 9250
    	4460 - Hall leie arrangement -75 208 -109 204 -109 204-75 208
    	4480 - Innbetaling reise Region. 0 27 706 27 7060
Sum VAREKOSTNAD -384 241 -373 369 -373 369-384 241

LØNNSKOSTNAD
    	5000 - Lønn til ansatte -374 617 -389 261 -389 261-374 617
    	5092 - Feriepenger -26 844 -31 051 -31 051-26 844
    	5280 - Annen fordel i arbeidsfo. -15 400 -15 000 -15 000-15 400
    	5400 - Arbeidsgiveravgift -19 876 -28 548 -28 548-19 876
    	5405 - Arbeidsgiveravgift av på. -1 851 -2 453 -2 453-1 851
    	5920 - Yrkesskadeforsikring 0 -3 909 -3 9090
    	5990 - Annen personalkostnad 0 -2 633 -2 6330
Sum LØNNSKOSTNAD -438 588 -472 855 -472 855-438 588

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6300 - Leie lokaler 0 -43 062 -43 0620

Tromsø Storm Ungdom

Periode 2021

Resultat

Hittil 2021 Periode 2020
0 - 31.12 01.01 - 31.12 0 - 31.12

Hittil 2020
01.01 - 31.12

periode 0-12

08.03.2022
Side 1 / 2



    	6301 - Husleie BLNO -12 000 -60 000 -60 000-12 000
    	6420 - Leie datasystemer -12 975 -4 034 -4 034-12 975
    	6545 - Datautstyr -3 190 0 0-3 190
    	6550 - Driftsmaterialer -3 353 -4 436 -4 436-3 353
    	6571 - Draktsett -190 093 0 0-190 093
    	6580 - Idrettsutstyr -69 556 -37 865 -37 865-69 556
    	6590 - Annet driftsmateriel -820 0 0-820
    	6700 - Revisjonshonorar -19 438 -11 375 -11 375-19 438
    	6730 - Trenerhonorar BLNO 0 -17 000 -17 0000
    	6731 - Trenerhonorar -220 654 -113 221 -113 221-220 654
    	6790 - Dugnadspenger til lagene -108 900 -151 215 -151 215-108 900
    	6860 - Møter, kurs, oppdatering. -30 792 -4 470 -4 470-30 792
    	7000 - Drivstoff transportmidle. 0 -5 023 -5 0230
    	7020 - Vedlikehold transportmid. -1 903 -15 546 -15 546-1 903
    	7040 - Forsikring og avgifter t. -5 280 -5 415 -5 415-5 280
    	7140 - Reisekostnader, ikke opp. -14 941 0 0-14 941
    	7395 - Øreavrunding 1 0 01
    	7415 - Påmelding serier, turner. -10 000 0 0-10 000
    	7500 - Forsikringspremier -2 219 0 0-2 219
    	7740 - Øredifferanse 20 0 020
    	7770 - Bank og kortgebyrer -2 693 -2 129 -2 129-2 693
    	7771 - Gebyrer faktureringstjen. -620 0 0-620
    	7790 - Andre kostnader -8 200 0 0-8 200
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -717 607 -474 791 -474 791-717 607

SUM DRIFTSKOSTNADER -1 540 436 -1 321 014 -1 321 014-1 540 436

Sum DRIFTSRESULTAT 352 520 468 720 468 720352 520

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - Annen renteinntekt 140 171 171140
Sum ANNEN FINANSINNTEKT 140 171 171140

ANNEN RENTEKOSTNAD
    	8150 - Rentekostnader kredittin. -855 0 0-855
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD -855 0 0-855

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTE. 351 805 468 891 468 891351 805

Sum ORDINÆRT RESULTAT 351 805 468 891 468 891351 805

Sum ÅRSRESULTAT 351 805 468 891 468 891351 805

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
    	8960 - Overføringer annen egenk. 0 -495 419 -495 4190
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 0 -495 419 -495 4190

Sum RESULTAT 351 805 -26 529 -26 529351 805
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Regnskap 2021 Budsjett 2022
Driftsinntekter
3020 Inntekt avgiftspliktig 320 880,00 250 000,00
3100 Fakturerte inntekter dugnader og salg utstyr/klær 130 500,00 150 000,00
3205 Kiosksalg etc 42 243,57 40 000,00
3250 Inntekter fra egne arrangementer 47 750,00 45 000,00
3400 Tilskudd 701 040,00 400 000,00
3410 Andre offentlige tilskudd/refusjoner 14 000,00 0,00
3441 Grasrotandel 37 444,95 35 000,00
3442 Momskompensasjon 104 997,00 100 000,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 2 850,00 0,00
3920 Medlemskontingenter 491 250,21 520 000,00
3948 Loddsalg 0,00 200 000,00
3990 Andre driftsinntekter 0,00 0,00
Sum inntekter totalt 1 892 955,73 1 740 000,00

Driftskostnader
4090 Beholdningsendring 18 250,00 0,00
4330 Innkjøp varer kiosksalg 11 096,52 15 000,00
4332 Utgifter NM 1 250,00 10 000,00
4339 Andre stevneutgifter 0,00 0,00
4340 Reisestøtte Region Øst/Vest/Nord 95 831,00 246 000,00
4341 Dommerutgifter 59 275,00 60 000,00
4342 Serieutgifter RØ 0,00 60 000,00
4343 Reiseutgifter BLNO 98 330,77 42 000,00
4344 Seriekontigent BLNO 25 000,00 45 000,00
4400 Klubbstøtte/reisestøtte NM  utenbys 0,00 30 000,00
4460 Hall leie arrangement 75 207,50 150 000,00
5000 Lønn til ansatte 374 617,00 800 000,00
5010 Feriepenger 0,00 96 000,00
5092 Feriepenger 26 843,54 0,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA 15 400,00 84 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift 19 876,17 0,00
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 851,18 2 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 0,00 0,00
5990 Annen personalkostnad 0,00 0,00
6301 Husleie BLNO 12 000,00 0,00
6304 Andre leiekostnader 0,00 0,00
6420 Leie datasystemer 12 975,20 5 000,00
6545 Datautstyr 3 190,00 0,00
6550 Driftsmaterialer 3 353,10 30 000,00
6571 Draktsett 190 093,00 78 000,00
6580 Idrettsutstyr 69 556,00 50 000,00

Budsjett 2022



6590 Annet driftsmateriel 820,00 0,00
6700 Revisjonshonorar 19 438,00 20 000,00
6731 Trenerhonorar 220 654,00 0,00
6790 Dugnadspenger til lagene 108 900,00 120 000,00
6810 Datakostnad 0,00 1 250,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 30 792,45 20 000,00
7020 Vedlikehold transportmidler 1 903,00 5 000,00
7040 Forsikring og avgifter transportmidler 5 280,00 5 500,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 14 941,40 0,00
7215 Sponsorkostnader 4 500,00
7395 Øreavrunding -1,20 0,00
7415 Påmelding serier, turneringer etc 10 000,00 10 500,00
7500 Forsikringspremier 2 219,00 2 500,00
7740 Øredifferanse -19,99 0,00
7770 Bank og kortgebyrer 2 693,02 2 700,00
7771 Gebyrer faktureringstjenester 620,00 650,00
7790 Andre kostnader 8 200,00 0,00
8050 Annen renteinntekt -139,61 0,00
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner 854,67 900,00
Sum utgifter totalt 1 541 150,72 1 996 500,00
Sum inntekter totalt 1 892 955,73 1 740 000,00
Sum netto totalt 351 805,01 -256 500,00



VALGKOMITÉENS INNSTILLING  

TIL ORDINÆRT  

 ÅRSMØTE I TROMSØ STORM UNGDOM 2022 

 

1. Oppnevning 

Årsmøtet i Tromsø Storm Ungdom 2021 oppnevnte følgende valgkomité: 

Ola Engelsen (leder) 

Ola Eveborn 

Vibeke Lindstrøm 

 

2. Mandat 

Valgkomiteen skal jf. Lovnormens § 16 (14), innstille kandidater til alle tillitsverv som skal 

velges på årsmøtet, unntatt kandidater til valgkomité som innstilles av styret (Lovnormens § 

22). 

 

3. Valgkomitéens arbeid 

Valgkomitéen har mottatt tips om kandidater og arbeidet med kandidater som komitéens 

medlemmer selv har funnet.  

I løpet av vinteren 2022 har valgkomitéen jobbet kontinuerlig med vurdering og 

sammensetning av kandidater. Målet har vært å rekruttere de beste kandidatene. Valgkomiteen 

har 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 antatt engasjement 

- Komplementære ferdigheter og samspill 

 

4. Innstilling 

Valgkomitéen har følgende innstilling til styret og sportslig utvalg:  

Leder:    Kristin Evensen (ny, velges for 1 år) 

Nestleder:   Mari Enoksen Hult (opprykk, velges for 2 år) 



Styremedlem:  Ellen Elverland (ny, velges for 2 år) 

Styremedlem:   Egil Eilertsen (ny, velges for 2 år) 

Styremedlem:   Fabio Sarti (ny, velges for 2 år) 

Styremedlem:   Pål Gundersen (ny, velges for 2 år) 

Styremedlem:   Asle Morten Karlsen (gjenvalg, velges for 2 år) 

1. Vara:  Linda Tofteng Eliassen (gjenvalg, velges for 1 år) 

2. Vara:  Renate Vibece Sørensen (ny, velges for 1 år) 

 

Sportslig utvalg: Leder Hani Issalhi (ny, velges for 1 år) 

Sportslig utvalg: Oda Marie Austheim (ny, velges for 2 år) 

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

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

Sportslig utvalg: Rashin Fattahi (opprykk, velges for 2 år) 

 

Kontrollutvalg:  Leder Helene Wang Mortensen (gjenvalg, velges for 1 år) 

Kontrollutvalg: Medlem Hallgeir Hemmingsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

Kontrollutvalg: Varamedlem Maria Nøtnes Pedersen (gjenvalg, velges for 1 år) 

 

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

 

Tromsø, 28. februar 2022 

 

 

Vibeke Lindstrøm  Ola Eveborn  Ola Engelsen 
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