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Cupmester 2021 (finale spilt i 2022). 

 

Representanter fra Veteranklubben som har gjort en strålende innsats for demenspasienter på Råkhaugen omsorgssenter. 
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Norgesmester Jenter 19 
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FORORD 
Året 2022 ble tidenes sesong for Molde FK. Det ble både cupgull, seriegull og gruppespill i Europa Conference League. 

Fjorårets NM (cup) ble etter tredje runde utsatt til våren der vi møtte ODD, Sarpsborg og Strømsgodset hjemme. I 

cupfinalen 1.mai møtte vi Bodø/Glimt og vant 1-0. Molde FK ble seriemester og det ble til slutt hele 18 poeng til nr. 2, det 

ble satt klubbrekord i Eliteserien med 78 poeng, og vi avsluttet sesongen med 17 seire på rad som er både Norsk og 

Nordisk rekord. 

Molde FK nådde sine målsettinger om seriegull og gruppespill i Europacup. I kvalifiseringskampene til Europa Conference 

League møtte vi Elfsborg, Kisvarda og vant sammenlagt 4-1 i play-off kampene mot Wolfsberger AC. Molde FK gikk 

dermed videre til gruppespillet der vi møtte Shamrock Rovers, Djurgården og Gent.                                                

I Akademiet jobbes det godt. Molde 2 endte på 5 plass i Norsk Tipping ligaen. Både J19 og G19 ble Norgesmestere og G18 

vant den Nasjonale serien og var dermed kvalifisert for Skandinavisk cup på Marbella. De gjorde det svært godt og kom til 

finalen der det ble tap for Hammarby. I Akademiklassifiseringsrapporten fra november nådde vi målsettingen 4 stjerner 

av 5 oppnåelige. Kvinnelagets målsetting om opprykk til 1.divisjon lykkes ikke, laget tapte kun en kamp og det var ett tap 

for mye for å spille kvalifisering om opprykk. Molde FK har lange tradisjoner med å ha mange spillere på aldersbestemte 

landslag. I år var det hele 9 gutter og 4 jentespillere. 

Bredden er grunnfjellet i fotball-Norge og de fleste av våre spillere på A-laget har sine røtter i en breddeklubb.  I 

breddeavdelingen er det vel 500 spillere fordelt på 51 lag.  Det er ca. 110 trenere/lagledere og 2,5 årsverk.  

Breddeavdelingen ønsker å leve etter NFF sin breddemodell, nemlig: FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.       

I tillegg har breddeavdelingen ett lag for personer med nedsatt funksjonsevne. Breddeavdelingen tar også 

samfunnsansvar ut over det en kan forvente; gjennom blant annet Team Samfunn har avdelingen i år jobbet med 

problemstillinger rundt integrering, inkludering, mobbing, økonomi, kosthold og Fair Play.  

Molde FK har også et gatelag for personer med rusproblemer og ett integreringslag. Klubben har en aktiv veteranklubb 

som stiller opp ved våre arrangement. I tillegg er noen av veteranene i Molde FK aktivitetsvenner for personer med 

demens og vi jobber aktivt sammen med MOT-stiftelsen og foreningen for Nasjonal Folkehelse. Lubbenesprosjektet har 

ikke blitt det vi håpet på. I november 2021 vedtok Molde kommune å utsette bygging av servicebygget til 2025.  Det betyr 

at det planlagte servicebygget til Molde FK bredde utsettes like lenge. Klubben jobber for at investeringen flyttes frem 

igjen, men det ser ikke lovende ut. 

Noen av våre medlemmer har gått bort det siste året og vil spesielt nevne Arne Legernes og Jon Palmar Austnes. Arne 

Legernes spilte for Molde FK i perioden 1948-1957.  Arne var klubbens første A-landslagsspiller og debuterte for Norge 

den 8.5.1955 mot Ungarn. Arne spilte 41 A-landskamper med flagget på brystet. Jon Palmar Austnes spilte for Molde FK 

sitt A-lag i perioden 1964 – 1967. Jon Palmar spilte 3 kamper for Norges U21 landslag.  

Vil takke arrangementskomiteen, alle i stadions venner, veteranklubben og tornekrattet for deres fantastiske innsats 

gjennom mange år. Molde Fotballklubb er et felleskap som består av mange. Det vil si ansatte som holder dette sammen 

på en utmerket måte, breddeavdelingen arbeider målbevisst og godt, et stort antall spillere, trenere, dommere, lagledere 

og frivillige som bruker mye av sin fritid for klubben. 

Styremøtene blir avviklet som fellesmøter for klubb og AS. Samarbeidet fungerer veldig godt. Vil benytte anledningen til å 

takke Molde Fotball AS ved styrets leder Leif-Arne Langøy for det gode samarbeidet.  Samarbeidet har siden 1992 vært 

helt avgjørende for klubbens utvikling og suksess. Molde Fotball AS har tilført klubben økonomiske verdier og 

menneskelig kompetanse som er uten sidestykke i norsk fotball. 

Takk også til vår eier, Kjell Inge Røkke og tidligere eier og mangeårig sponsor Bjørn Rune Gjelsten.  De har et oppriktig 

engasjement for klubben og lokalmiljøet og har vært uvurderlige medspillere for klubben i over 30 år. Stor takk til Kjell 

Inge Røkke for prosjekt Tilhørighet. Dette prosjektet har stor betydning for hele regionen. Molde Fotballklubb ville aldri 

vært der vi er i dag uten en sterk eier, sponsorer, samarbeidspartnere, NORO, supportere, frivillige og ikke minst 

dugnadsånden.                                

Vår målsetting er igjen å vinne seriemesterskapet og kvalifisere oss for gruppespill i Europa.    

                               

Odd Ivar Moen, Styrets leder  
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4.2 SAMLET RESULTATREGNSKAP  
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4.3 SAMLET BALANSE 
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4.4 KONTANTSTRØM
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4.5 NOTER 
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4.6 REVISJONSBERETNING 
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4.7 KONTROLLUTVALGETS BERETNING 
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SAK 5 - ÅRSBERETNING FOR UTVALG OG KOMITEER 

 
 

5.1 SPORTSLIG UTVALG 
 
SU har bestått av Ole Erik Stavrum som leder og Erling Moe, Thomas Mork, Odd Ivar Moen og Snorre Strand som øvrige 
medlemmer.  Klubbens leder Odd Ivar Moen har møte- og talerett, og har i perioden deltatt i møtene. I tillegg har Chief 
Scout, John Vik, møtt.  
 
Primæroppgaver for SU i 2022 har i hovedsak vært som tidligere år: 

• Spillerstall/spillerlogistikk 

• Trenerlogistikk A-lag 

• Sportslige planer og målsetninger, kortsiktige og langsiktige, oppfølging av klubbens strategiplan 

• Oppfølging av Aker Akademiet og samspillet mellom Aker Akademiet og Breddeavdelingen 
 
Klubbens Hovedtrener er sentral når det gjelder a-lagets spillerlogistikk. 
 

A-laget 
Apparatet rundt A- laget foran sesongen 2022 var i stor grad en videreføring av 2021 teamet. Erling Moe fortsatte som 
hovedtrener og Trond Strande, Per Magne Misund og Børre Steenslid var med i trenerteamet. Nytt medlem i teamet var 
Kristian Gjøstøl som fysisk trener. 
 
Øvrig apparat rundt klubbens A-lag har vært:  
Tore Monsen har som Kit-man hatt ansvar for lagets utstyr og materiell, sammen med Asbjørn Outzen. Lagets leger var 
Martin Engeland, Kjell Erik Strømskag og Endre Skjølberg. Lars Håvard Sæbø var leder for klubbens medisinske apparat og 
jobbet daglig sammen med manuellterapeut Rune Roksvåg og Mads Jørgensen. Mattias Mostrøm fortsatte som 
toppspillerutvikler for klubbens A-lag. Eric Kirkevold jobbet med analyse sammen med Petter Rudi, John Vik som speider 
og Snorre Strand som administrativ ansvarlig.  
 
Klubben har gjennom sin strategiplan for perioden 2022 – 2024 vært tydelig på så vel sportslige målsettinger som andre 
målsettinger. Den sportslige målsettingen for sesongen 2022 var å vinne seriemesterskap og komme til Gruppespill i 
Europa.  
 
Molde FK vant seriegull med en margin på 18 poeng ned til Bodø Glimt på sølv, og dermed sitt 5. seriemesterskap på de 
siste 12 årene. Laget avsluttet serien med 17 kamper på rad med seier som både er Norsk og Nordisk rekord. Det ble i 
sesongen 22 satt ny klubbrekord i antall poeng med 78. Sesongen ble komplett ved at vi også vant NM Cup mot Bodø 
Glimt 1-0 på Ullevaal i mai. 
I Europacupen kom vi til Gruppespill i Conference League etter å ha slått Elfsborg, Kisvarda og Wolfsberger i 
kvalifiseringen over to kamper. Vi ble nr 3 i Gruppen bestående av Molde FK, Gent, Djurgården og Shamrock Rovers. 
  

AkerAkademiet 
2022 ble som for resten av klubben et veldig begivenhetsrikt år, med mange oppturer og stolte øyeblikk. 

Blant mange høydepunkter gjennom året må vi trekke frem fredag 4. november. G19 spilte klubbens 11 NM-finale, mens 

J19 hadde spilt seg frem til sin første. En skikkelig jubeldag på Intility i Oslo endte med NM-gull til begge. Klubbens første 

på J19-nivå, og vårt 10. gull på 11 forsøk - flest i Norge - for G19. I den nasjonale G18 serien ble det også gull etter en 

spennende finale mot Stabæk. 

I Akademiklassifiseringen 2022 oppnådde Aker-akademiet klubbens målsetting med 4 av 5 stjerner. 
Akademiklassifiseringen er en omfattende prosess, som på mange områder går kontinuerlig. Vi blir vurdert på 11 
områder, og vi hadde fremgang fra 2019 på de aller fleste områder. Akademiklassifiseringen er ikke noe mål i seg selv for 
klubben, men mer et godt og viktig verktøy for å opprettholde, og heve kvaliteten på ulike områder av driften. 
 
Aker-Akademiet har i stor grad beholdt mannskapet på trener og ledersiden, noe vi ser på som en stor styrke. Vi tror at 
kontinuitet er avgjørende om man skal lykkes med god spillerutvikling. Jarl Torske takket av i rollen som trenerutvikler, og 
ble erstattet av Anders Særvold.  
 
Det ble i 2022 igjen spilt aldersbestemte landskamper, hvor klubben var godt representert. Aker-Akademiet var 
representert med til sammen 14 gutter og jenter på disse tiltakene. 



Årsberetning 2022 
 

24 
 

 

Øvrige saker 
Klubben har i 2022 videreført det gode arbeidet rundt Gatelaget, der Molde FK bidrar til «et bedre liv med flere dager 
uten rus».  
 

Fremtidige utfordringer 
Vi mener vi per i dag er godt forberedt til sesongen 2023. Vi har kommet godt i gang med forberedelsene og skal gjøre det 
vi kan for å nå våre sportslige målsetninger.  
 
Spillerlogistikk er noe vi jobber med året rundt, og vi er klare på at vi har gode fotballspillere i alle posisjoner.   
Klubben skal utvikles videre og leve opp til egne forventninger på bakgrunn av sportslig suksess i de seneste årene. 
Fortsatt er det kultur, hardt arbeid, de rette menneskene og samspill som gjelder.  
 
Vi ser alle frem til en spennende sesong, og satser på å angripe nok et seriegull. 
 
 
 

Molde den 13. januar 2023 
 
 

 
 Odd Ivar Moen 

 Styreleder MFK  

 Sign. 

 Ole Erik Stavrum 

Leder Sportslig utvalg 

Sign. 

 Thomas Mork 

 Dg. leder AkerAkademiet 

Sign. 

     

     

Snorre Strand                             

Sportssekr. Molde Fotball AS 

Sign. 
 

 Erling Moe 

Hovedtrener Molde FK 

Sign. 
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5.2 AKERAKADEMIET 
 

2022 ble som for resten av klubben et veldig begivenhetsrikt år, med mange oppturer og stolte øyeblikk. 

Det er mange som bidrar med engasjement, kompetanse, og utallige timer i AkerAkademiet. Dette gjelder heltidsansatte, 

deltidsansatte, og frivillige. For at våre unge jenter og gutter skal ha en best mulig arena for å utvikle seg og kunne nå sitt 

potensiale.  

Blant mange høydepunkter gjennom året er det likevel lett å trekke frem fredag 4. november. G19 spilte klubbens 11 NM-

finale, og J19 hadde spilt seg frem til sin første. En skikkelig jubeldag på Intility i Oslo endte med NM-gull til begge. 

Klubbens første på J19-nivå, og vårt 10. på 11 forsøk, flest i Norge for G19.  

• Damelaget hadde i serien ambisjon om opprykk. Det er trangt nåløye for å klare dette. Først må man vinne egen 
avdeling, for så å slå to andre avdelingsvinnere i intern serie. Etter et par poengtap tidlig i sesongen havnet 
damene litt for langt bak Tiller. Så selv med en knallsterkt siste halvdel av sesongen, og kun 1 tap totalt, så ble 
man nummer 2. Men det ble råsterke resultater i NM. Den fantastiske finalen mot Klepp i J19, som endte med 3-
2 seier etter ekstraomganger, og i tillegg var J16 nær finale, men tapte semifinalen borte mot sterke Arna-
Bjørnar. Dette med et lag bestående av spillere fra damelaget og klubbens breddeavdeling.  

• G19-troppen dekker 4 kamparenaer i klubben. Man spiller med Molde 2 i NT-ligaen, NM med G19, og i nasjonal 
G18-serie. I tillegg var laget kvalifisert til UEFA Youth League gjennom at man vant NM G19 i 2021. I NT-ligaen 
hadde Molde 2 en veldig sterk første halvdel av sesongen, og ledet tabellen ved sommertider. Det ble 
resultatmessig noe tøffere utover høsten. Noe kan ses i lys av et veldig tøft kampprogram. På grunn av sterke 
resultater på de andre arenaene, spilte man 2 kamper i uka gjennom hele høsten. Gruppa endte totalt på 61 
kamper totalt i sesongen. Likevel ble det en 5. plass på Molde 2, som ble mestscorende lag i avdelingen med 76 
scoringer på 26 kamper. NM G19 ble som nevnt en gjentakelse av suksessen fra 2021. 2-1 seier mot Sandnes Ulf 
sørget for klubbens 10 NM-gull. I den nasjonale G18-serien, som spilles i et Champions League format, ble det 
også gull. I en spennende finale mot Stabæk, spilt i LSK-hallen, ble det 3-2 seier og klubbens første seier i denne 
ferske turneringen. UEFA Youth League er en fantastisk turnering, som er en stor opplevelse både for spillere, 
trenere, ledere, og klubb. Vi møtte skotske Hibernian, og etter en 1-0 seier hjemme var det håp om avansement. 
Dessverre endte det med tap etter straffesparkkonkurranse i Edinburgh. Gjennom seier i NM og nasjonal serie 
kvalifiserte vi oss igjen til Skandinavisk mesterskap i Marbella. Laget klarte som i 2021 å spille seg frem til finalen. 
Etter et knepent tap mot Brøndby ble det sterkt seire mot Brommapojkarna og Nordsjælland, men i finalen ble 
det dessverre tap mot Hammarby fra Sverige. 

• G16 har deltatt i nasjonal serie, NM G16, og 4 nasjonale eliteturneringer (2 G16, og 2 G15) i regi NTF. I nasjonal 
serie har det vært blandede resultater. Man har fått noen skikkelig tøffe kamper med store tap, men også 
knallsterke seire mot sterke lag. I NM røyk laget ut i kvalifiseringen på vårparten. I sum har det vært en veldig 
lærerik sesong for troppen, hvor man har fått mange viktige referanser å jobbe videre med. Etter covid var dette 
den første fullverdige sesongen med nasjonale kamper. 

• G14 deltok i nasjonal serie, 4 nasjonale eliteturneringer (2 G14, og 2 G13) i regi NTF. I tillegg deltok troppen i 
kretsserien for G14. I nasjonal serie spilte laget stort sett bare jevne kamper, og hadde omtrent samme antall 
seire og tap. I den lokale serien gjorde laget en god vårsesong, og ble dermed med i en fylkesserie på høsten med 
de beste lagene fra Sunnmøre. Da ble det noen tøffe tap i kamper mot gode lag som stort sett holdt en høyere 
snittalder. Som med G16 har det vært en begivenhetsrik sesong med mange gode referanser for gjengen å ta 
med seg videre i utviklingsløpet. 

• 14 spillere, 4 jenter og 10 gutter har representert MFK med aldersbestemte landskamper i 2022. 

• I Akademiklassifiseringen 2022 oppnådde AkerAkademiet klubbens målsetting med 4 av 5 stjerner. 
Akademiklassifiseringen er en omfattende prosess, som på mange områder går kontinuerlig. Vi blir vurdert på 11 
områder, og vi hadde fremgang fra 2019 på de aller fleste områder. Akademiklassifiseringen er ikke noe mål i seg 
selv for klubben, men mer et godt og viktig verktøy for å opprettholde, og heve kvaliteten på ulike områder av 
driften. 

• SPU, spillerutviklingsgruppene på tvers av klubber fra Romsdalregionen for jenter og gutter har gått sin gang. 
Dette er ukentlige treninger i Akerhallen som følger skoleruta. Dette er et veldig viktig tiltak for AkerAkademiet, 
og vi tror disse samlingene er til stor nytte og inspirasjon for de ekstra ivrige guttene og jentene fra vår region. 

• FFO- fotballfritidsordningen vår i Akerhallen mandag til fredag har svært høy deltakelse. Ved utgangen av 2022 
var det venteliste på tiltaket. Særlig i vintermånedene er det beklagelig at vi ikke har plass til alle gutter og jenter 
som ønsker å være aktive med fotball etter skoletid. 

• Fotballskoler har gått sin gang i skoleferiene. Her merker vi økt konkurranse fra mange ulike tilbud, og ser en 
nedgang i deltakertallene målt mot årene før covid. 
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5.3 BREDDEAVDELINGEN 
 
Ordinært årsmøte ble avholdt tirsdag 01. mars 2022. Etter årsmøtet har breddestyret hatt slik sammensetning: 
 
Leder:   Birnir Egilsson   (Styremedlem i HS / Team Økonomi / Team Sport) 
Nestleder: Laila Sivertsen                 (Team Økonomi) 
Styremedlem:  Roger Hagbø                 (Team Dommer & Fair Play) 
Styremedlem:  Kjetil Håve        (Team Anlegg) 
Styremedlem:  Einar Ravn Støvreide          (Team Kommersiell Drift) 
Styremedlem:  Christine Hoel Gjerde      (Team Kommersiell Drift) 
Styremedlem:  Vegard Agledal Rangsæter       (Team Samfunn) 
 
Styret har avholdt totalt 8 styremøter, og har behandlet 58 saker. 
 

Generelt 
I klubbens strategiplan for 2020 har Bredde jobbet med målsetningene som vist under. Når vi gjør opp status 31.12.22 er 

målsetningene delvis nådd: 

MÅLSETNING RESULTAT 

75 % av alle trenerer i bredde skal ha lisens som 
Grasrottrener. 

85 % av alle trenere i bredde har gjennomført min. 
Grasrottrener 1. Målet er nådd for 2022. 

Vi ønsker å etablere Molde 3 herrer (Herrer C) i 4 divisjon 
og Molde 2 kvinner (Kvinner B) i 3. divisjon. 

Målet er delvis nådd. Molde 3 Herrer ble nr 3 i 5. divisjon. 
Molde 2 Kvinner er godt etablert i 3. divisjon. 

Ha aldersbestemte lag/treningsgrupper for alle klasser 
for begge kjønn fra 5 år til senior. 

I 2022 har Bredde hatt komplette kull på guttesiden. På 
jentesiden har Bredde også komplette kull på jentesiden 
bortsett fra i aldersklassene 8-10 år. 

En anleggssituasjon som sikrer et stabilt treningstilbud 
både sommer og vinter. 

Tre egne 9’er/7’er baner sikrer stabilt tilbud for lagene i 
barnefotballen. Utfordringer med nok baner i 11’er. 

Sikre økonomisk sunn drift. Avdelingen har en sunn økonomisk drift med god 
egenkapital. 

 

Personell 
Tove Berget har vært ansatt som Daglig Leder i 100% stilling. 

Jonas Hoem var ansatt som Sportslig Leder i 100 % stilling til 31.07.2022. 

Kjell Inge Vågen var ansatt som Sportslig Leder i 100 % stilling fra 1. oktober. 

Randi Halkjelsvik Dahl har vært ansatt 50 % som Leder Kommersiell Drift. 

 

Egne arrangement 
Molde FK har i mange år vært EatMoveSleep ambassadør og årlig arrangert to dagers EatMoveSleep Cup på høsten. I 
2022 har NFF og Bama endret navn på turneringen til KIWI BAMA Cup. Molde FK Bredde kunne derfor ikke arrangere 
turneringen fordi dette kom i konflikt med klubbens sponsor Bunnpris. Dette var et stort tap for MFK Bredde som også 
rammet avdelingen hardt økonomisk. 
Som en erstatning for at avdelingen mistet høstturneringen, fikk Bredde arrangere MFK Cup over to dager på Aker 
Stadion. Turneringen er utrolig populær, og det er stas for de minste å få spille på stadion. 140 lag deltok, de spilte 215 
kamper på åtte baner. 25 dommere var i aksjon i løpet av helgen. Nytt av året var at det ble satt opp en aktivitetscamp på 
østsiden av stadion med hoppeslott, fotballblink, ballbinge og kiosk – et populært område for spillerne mellom kampene. 

 

Team Sport 
I 2022 har Team Sport jobbet spesielt opp mot tre prioriterte oppgaver:  

• Rekruttering av jentetrenere. Her har vi i løpet av 2022 klart å få inn flere kvinnelige trener og lagledere, og flere 
er på veg. Vi har fått inn jenter fra Sports Management, som forhåpentligvis kan dra med seg flere etter hvert.  

• Barnefotballstrategien, med tettere oppfølging og veiledning fra start og over tid gjennom de ulike fasene. 
Krever flere trenerveiledere. Vi har fått inn noen som kan fylle noen av disse rollene. 

• Seriespill, med veiledning på prosessene rundt barneidrettsbestemmelser, påmelding, jevnbyrdige kamplag, 
hospitering og andre relevante problemstillinger gjennom sesongen. 
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Til sammen har MFK Bredde hatt 50 lag fra 23 treningsgrupper, med over 500 spillere og over 100 trenere/lagledere, har 

representert avdelingen i 2022.  

MFK har i 2022 hatt spillere representert på alle kretslag for gutter og jenter, og står representert i samtlige kull for den 

lokale soneordningen SPU. Seriespillet var tilbake i normalform etter pandemien, og vi hadde lag i alle klasser. Vi hadde 

deltakende lag i cuper som Norway Cup, Hydro Cup, Romsdalscupen. 

 

Lagene er fordelt slik: 

Klasse: Antall lag:  Klasse: Antall lag: 

U-laget: 1 lag for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 Gutter 11 år 4 lag 

Herrer:  1 lag   Jenter 11 år 2 lag 

Kvinner: 2 lag   Gutter 10 år      2 lag 

Junior: 2 lag (Gutter 19 og jenter 17 år)  Jenter 10år    1 lag 

Gutter 16år 1 lag  Gutter 9 år         4 lag 

Jenter 15 år 2 lag  Gutter 8 år          3 lag  

Gutter 14 år 3 lag  Jenter 7 år        2 lag 

Gutter 13 år 2 lag  Gutter 7 år      6 lag 

6Jenter 13 år 3 lag  Jenter 5 og 6 år 2 lag 

Gutter 12 år 3 lag  Gutter 6 år 2 lag 

Jenter 12 år 1 lag  Gutter 5 år 1 lag 

 

Kretsmestere og avdelingsvinnere 2022 

Jenter 13-1 (9er) ble kretsmestere i 1.div., J15-1 ble kretsmester 1.div., G16-1 ble kretsmestere og Kvinner 7er ble 

kretsmester. 

 

Team Kommersiell Drift 
Endelig et «normal-år»! 

Med mer publikum øker heldigvis også omsetningen i kioskene. Utover høsten, i takt med at publikumsantallet tok seg 

opp, har vi fått se nye utfordringer å gripe tak i, i kioskene.  

Kioskene på Aker Stadion er små og dårlig egnet til å betjene store publikumsmengder. Kioskene er en flaskehals på 

kampdager. Vi har gjort vårt for å prøve å gjøre kø-ordningen smidigere, og kapasiteten i hver kiosk bedre. 

Omsetning kiosksalg Aker stadion kr 2.502.454, - Snittsalg pr tilskuer kr 25,91. 

 

Utvikling omsetning pr tilskuer: 

2018 2019 2020 2021 2022 

20,71 24,52 20,64 25,08 25,91 

 

Salgsvognen har vært i bruk utenfor stadion på kampdager. For året 2023 vil vi vøre litt mer offensive når det kommer til 

utleie av vognen, og håper våre lag også vil benytte den i større grad. 

Før sesongstart fikk vi malt kioskene utvendig, satt opp nye skilt over kioskene og nye prisplakater. Kioskene fikk et mer 

ryddig og renere utseende. 

Kioskdriften er viktig inntekt for Bredde. Kioskene bemannes med dugnadstimer. I år har vi hatt totalt antall dugnader 

944. Det er levert 4239 dugnadstimer. 

Vi har også hatt kiosksalg på årets MFK-cup på Aker stadion. 

 

Team Anlegg 
2022 har vært året da livet etter Covid19 gradvis kom tilbake til normalen. Starten av sesongen var fortsatt preget av 

pandemien, men kampsesongen og høstsesongen har gått tilnærmet som et normalår.  

Banesituasjonen for våre yngste lag har stort sett vært bra. Av de sjuerbanene som klubben vedlikeholder er det Tosten 

som har hatt noen problemer. Her er det deler av banedekket som har gått opp i limingen, og vi har hatt noe 

vedlikeholdsarbeid som ikke er fulgt opp. Det er også her vi ikke har hatt baneansvarlig på et års tid. Men vi har nå klart å 

rekruttere inn en ny baneansvarlig, og er i gang med tiltak før neste år. Tosten brukes på dagtid av Romsdal VGS. 
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Langmyra har også i år blitt godt fulgt opp av baneansvarlig. Og det er lagt ned mange dugnadstimer i å få anlegget i 

godkjent stand med tanke på kunstgress og gummigranulat. Det ble i vinter skiftet nett rundt banen og det ble laget et 

snødeponi på østenden av banen. Banen og utstyret slites fort på grunn av skolebruken på dagtid. Klubben bør kanskje 

derfor få mer hjelp fra kommunen til å dekke utgifter til vedlikehold. 

Råkhaugen er banen som er i best stand. Her er det veldig bra rutine på vedlikeholdsarbeid. Også her har det vært søkelys 

på å få banen godkjent med tanke på gummigranulatet. Christian Bye som er baneansvarlig på Råkhaugen har kommet 

noen innovative ideer på flere aspekter ved vedlikeholdsarbeidet som vi kan ta med oss til de andre banene. 

Det som gjenstår, er å få på plass ei rist ved inn- og utgangen på disse tre banene. Ristene er bestilt. 

Banesituasjonen for våre ungdomslag har vært mer utfordrende. Siden breddelagene ikke lenger kan benytte Aker 

Stadion er det stort press på de gjenværende 11-banene i byen og Akerhallen. Til tross for dette er det avholdt massevis 

av treninger, kamper og turneringer i 2022. Så god jobb fra de som sitter og planlegger å få dette puslespillet til å passe.  

Den aller største utfordringen er dessverre også i år at det ikke er et klubbhus med garderobeanlegg på Lubbenes. Dette 

har store konsekvenser for kampavvikling, dommere og ukentlig trening for alle breddelag i ungdomsfotballen. Dette må 

løses raskt, og er allerede 20 år for seint ute. Garderobeanlegg knyttet til et idrettsanlegg sees på som en selvfølge i dag. 

Det er helt essensielt for å holde rekruttering, inkludering og sosialisering oppe i idretten. I Molde er det mange lag som 

benytter Lubbenes. Og skal kommunen velge å stå som eier av anlegget forventes det at garderobene er på plass i 2023! 

Klubbhuset er for MFK bredde like viktig. Det å stå i en spagat mellom elitedelen av klubben og det store arbeidet som 

gjøres i breddeavdelingen er utfordrende. Skal breddedelen av klubben finne sin rolle på en synlig og positiv måte må det 

komme et klubbhus hvor breddefotballen får fokus og oppmerksomhet. 

 

Team Økonomi 
Avdelingens regnskap for 2022 viser et underskudd på kr. 320,094, -. Underskuddet dekkes inn av oppspart egenkapital. 

En snørik vinter, stor sportslig aktivitet og økende priser bidrar til et økt kostnadsnivå. Vi har også hatt en del ekstra 

kostnader til tiltak for å hindre spredning av granulat samt andre vedlikeholdsbehov på banene. 

Gunstig trekning med hjemmekamp i de siste rundene i norgesmesterskapet og gruppespill i Europa bidro til at vi nådde 

budsjettmålet på inntektssiden.  

Kiosksalget på stadion står for 43% av breddeavdelingens inntekter og bidrar til at vi kan holde årsavgiften nede på 

samme nivå i 2023. 

 

Team Samfunn 
Molde jobber kontinuerlig med å forbedre kompetanse og rutiner for å integrere alle, og fotballen er en viktig integrering- 

og inkluderingsarena. Dette utfordrer ansatte og frivillige i håndteringen av problemstillinger tilknyttet språk, 

kulturforskjeller, økonomi som barriere og lignende. 

I 2022 har Team Samfunn, i nært samarbeid med styret og administrasjon fått kjenne på hvor fantastisk integreringsarena 

fotballen kan være. Når krigen i Ukraina brøt ut var vi raske med å informere Molde kommune om hva vi kan bistå med 

dersom det kom krigsflyktninger til Molde, noe det jo også gjorde. 

Dette viste hvor viktig det er å ha retningslinjene på plass før krisen skjer, og vi var derfor raskt ute for å informere 

trenere og lagledere om hvordan vi håndterer dette. Ekstra fint at klubben stilte med utstyr til de som kom. 

Breddeavdelingen har stort fokus på at det skal være trygt å spille fotball i Molde. Enten det er trening, kamp, på reise 

eller i andre sammenhenger så skal det være en trygg arena. Tidligere år har vi laget retningslinjer som fokuserer på 

dette. I år tilbød Norges Idrettsforbund alle idrettslag å ta i bruk varslingstjenesten «MittVarsel».  

MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive 

personopplysninger. Vi har blitt kurset i dette og er klare for å iverksette systemet tidlig i 2023. Dette vil være en trygghet 

både for de som eventuelt en dag varsler om noe, og ikke minst for oss som tar imot varselet som da er trygge på at vi 

gjør alt på riktig måte. 

Avdelingen har også benyttet seg av muligheten til å sende søknad til Molde kommunes «Kontantkasse», som er en 

ordning for barn og ungdom som trenger økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter. En del trenere søker 

direkte selv, og for noen utøvere bistår flyktnings tjenesten å søke, så vi har ikke helt oversikt over hvor mange som har 

fått støtte, men breddekontoret har søkt støtte for 9 personer. 9 personer vi er glade får oppleve fotballgleden. 

 

 

Birnir Egilsson Laila Sivertsen 

Christine Hoel Gjerde Einar Ravn Støvreide 

Kjetil Håve Roger Hagbø 

Vegard A. Rangsæter 
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5.4 TEKNISK ARRANGEMENTSUTVALG 
  
Utvalgets oppgaver i henhold til” Retningslinjer for Teknisk Arrangementsutvalg” er å ivareta og behandle eventuelle 
saker av teknisk art rundt alle arrangementer i regi av Molde Fotballklubb, samtidig som utvalget skal være en 
støttefunksjon overfor den frivillige grupperingen Stadions Venner. Utvalget skal også være informativt og rådgivende 
overfor klubbens/supporternes planlagte aktiviteter ved bortekamper og skal informere arrangøren om planlagte 
aktiviteter. Sammensettingen av utvalget skal ikke være person- men funksjonsrelatert.  
  
I perioden har utvalget hatt følgende sammensetting: 
Arrangementssjef        Per Lianes 
Drift                                Ole Ulvund                
Sikkerhet                       Arve Tovan                    
Billett                             Lars Outzen                   
Marked                          Oddvar Talset/Per Eikrem 

            
Retningslinjer for Teknisk Arrangementsutvalg og Adgangs- og oppholds reglement for tribunen ved Aker Stadion samt 
andre forhold rundt klubbens hjemmekamper er utarbeidet av utvalget. Disse er godkjent av klubbens Hovedstyre. 
  

Stadions Venner 
Stadions Venner er organisasjonsmessig underlagt Molde Fotballklubb og Teknisk Arrangementsutvalg. Stadions Venner 
er en viktig bidragsyter i forbindelse med arrangementer på Aker Stadion, og at disse avvikles i henhold til krav og rutiner 
satt av NFF.  Ved sesongslutt hadde organisasjonen Stadions Venner 380 personer i sin organisasjon. Disse består av 
grupperingene fra Vakt, Sikkerhet, Parkering, Billett, Kafe, Kiosker, Losjer, Mediegruppa, Restaurant, Breddeavdelingen og 
Veteranklubben, i tillegg til en del komiteer, utvalg og andre vertskapsroller.  
  

MOLDE FOTBALLKLUBB BLE NUMMER TO I ÅRETS ARRANGØR KONKURANSE 2022 
Flere kriterier ligger til grunn ved bedømmelse av årets arrangør: forberedelser, organisering, sikkerhet samt 
tilrettelegging for sport, supportere og media. Samtlige seriekamper bedømmes av NFF-delegater etter nevnte kriterier 
på en skala fra 1 til 10, hvor en 7-er blir sett på som et godt arrangement. 

Det å bli nummer to i årets konkurranse er en sterk motivasjon for frivillige i støtteapparatet i «Stadions Venner» og 
ansatte. Det er små marginer mellom første og andreplass og vi gratulerer Rosenborg med seieren.  Molde FK har 
igjennom flere år vært høyt rangert i konkurransen, som Årets arrangør. Seks ganger tidligere har vi vunnet, og vi har aldri 
vært dårligere enn nummer tre.  Dette vil være med på å bidra til at vi neste år kommer til å videreutvikle og forbedre 
våre arrangementer på Aker Stadion, sier Per Lianes Arrangements/mediesjef i Molde Fotballklubb.  
  

Skoleringsprosessen 
Arrangementsledelsen, som er bestående av Per Lianes, Arve Tovan, Ole Ulvund, Martin Aanes og Oddvar Talset har i 
2022 videreført arbeidet med klubbens plan for arrangement og sikkerhet. Formålet er å få en tydelig/helhetlig plan, som 
ivaretar eventuelle uforutsette hendelser ved Molde Fotballklubbs arrangementer. 

  
Vi gjennomførte ikke førstehjelpskurs i 2022 grunnet risikoen for smitte tidlig på året og brannkrus ble avlyst på grunn av 
for få påmeldte.  Mannskapene holder en høy kvalitet når det gjelder å håndtere uheldige hendelser og våre 
mellomledere holder også en faglig høy kvalitet.  Vi er klare for å gjennomføre fult opplæringsprogram i 2023. 
  
Lojalitet 
Det er med stolthet en kan trekke frem den lojalitet som blir synliggjort fra og gjennom den frivillige organisasjonen 
Stadions Venner. Ett stabilt antall har vært tilsluttet helt siden oppstarten. Klubben er den enkelte stor takk skyldig 
gjennom den lojalitet som vises.  
  

Stadions Venners Ærespris  
Følgende undernevnte frivillige fikk tildelt Stadions Venners Ærespris. 
 
Leif Haltbakk, vakt på inngang 5 
Vært med siden 1998. Først på inngang 3 så på inngang 5.  
Leif er en ja-person som stiller opp og tar stort ansvar, både til vanlig og når det er noe ekstra. Gjør en flott jobb på 
inngangen kamp etter kamp. Veldig sjelden borte. Først på plass og den siste som går. Møter alle med et smil og en 
hyggelig kommentar.  
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Anbjørn Nordhaug, nestleder inngang 3. 
Vært med siden 1998. Først på indre bane, så inngang 3. Nestleder i 10 år. Ja-person som tar stort ansvar og stiller opp 
ved behov. Vært med på snømåking av tribunen på vinteren og var også med på dugnad på gamlestadion.  
  
Harry Holt, leder inngang 13. 
Leder i 10 år. Ansvarsbevisst. Er løsningsorientert, alltid blid og omtenksom. Stiller opp ekstra i forhold til dugnad ellers 
som snømåking etc. 
  

Takkes av for sin innsats for Stadions Venner 
Følgende undernevnte frivillige ble takket av for sin innsats for klubben på årets Høstfest.   

Fornavn Etternavn Område Antall år  

Torhild Wirum Inngang 4 22 

Torhild Stensønes Inngang 4 8 år og på kiosk 16 år  24 

Sissel  Heggdal Inngang 2 15 

Ann Kristin Heggdal Staben 22 

Geir Sylte Sandbukt Media 14 

Tirill Stamsvik Inngang 2 13 

Bente Meringdal Losjer 11 

Odd Ludvig Larsen Inngang 6 10 

Bjørn Terje Larsen Inngang 6 24 

Steinar Kaldvansvik Inngang 6 13 

Tore  Danielsen Inngang 3 og 6 15 

Irene Danielsen Inngang 3  17 

Jonny Askestad Adm/Hospitality 15 

 
Stadions Venner Utvalget 2022 
Stadions Venners Utvalget har som formål å ivareta de frivillige i organisasjonen, samt å styrke de frivillige i 
organisasjonen Stadions Venner gjennom åpenhet, disiplin, lidenskap og være prestasjonsorientert.  Utvalget 
representerer Stadions Venner saker inn mot arrangementsledelsen.   
  
Stadions Venner Utvalget har i 2022 hatt følgende sammensetning:  
Gerd Norunn Nygård (leder), Kjell Thorsrudhagen, Joakim Hagen, Stian Midtbø Lie, Johnny Hjelle og Merete Reirå 
Semundset. 
  

  
Teknisk Arrangementsutvalg 
  
Per Lianes       Ole Ulvund       Arve Tovan     Lars Outzen     Oddvar Talset/Per Eikrem          
        sign.                     sign.                               sign.                       sign.                            sign.      
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5.5 ÆRESMEDLEMSKAPSUTVALGET 
 
Utvalget har bestått av klubbens leder Odd Ivar Moen, med Svein Kanestrøm og Knut Bjørnå som medlemmer. 
Utvalget har innstilt et nytt æresmedlem for hovedstyret. Kjell Erik Strømskag ble hedret som nytt æresmedlem på en 
tilstelning i Oslo i forbindelse med cupfinalen 1. mai. 
 
Odd Ivar Moen               Svein Kanestrøm               Knut Bjørnå 
Leder 
 
 
 
 
 

5.6 DEN BLÅ-HVITE ORDEN 
 
Grunnet utfordringer med korona ble Ridderaften for 2020 og 2021 arrangert i Restauranten på Aker stadion 11. mars 
2022. 
Magnus Wolff Eikrem (Gull), Etzaz Hussain (Gull), Kristoffer Haugen (bronse) og Erling Knudtzon (bronse) ble slått til 
riddere av Den Blå – Hvite Orden. I tillegg skulle følgende mottatt sine medaljer, men var forhindret i å delta: Martin 
Linnes, Fredrik Aursnes, Eirik Hestad, Andreas Linde og Ohi Omoijuanfo. 
 
Ridderaften for 2022 ble arrangert den 28. januar 2023 og følgende ble slått til riddere: Martin Linnes (Gull), Martin 
Bjørnbak (bronse) og Ola Brynhildsen (bronse). 
 
Jan Fuglset 
Medaljerådets Seremonimester 

 

 

5.7 VETERANKLUBBEN 
 

VI ER MFK - SERIEMESTER MFK 

Veteranklubben har som tidligere år avholdt 11 medlemsmøter. Mange av våre medlemmer er faste frivillige på stadion 
ifm. hjemmekampene. Vi bekler roller i, restauranten, MFK lounge, Corner, inngangskontroll, veteranlosjen, vertskap for 
dommer, dommer delegater og NFF delegater og andre arrangement ved behov.  
Vi har også dette året hjulpet Akademiet med kjøring av elever fra skolene Kvam, Sellanrå og Nordbyen til trening i 
Akerhallen. 
Vi har også i år videreført engasjementet ved Råkhaugen senter for demente med månedlige møter og turer, og vertskap 
ved vår og høstfest. 
 
Jeg vil takke våre medlemmer for god innsats og særlig de som bidrar på hver hjemmekamp. Vi håper vårt bidrag er 
positivt for det gode kamparrangement klubben er blitt kjent for å ha. 
Vi takker også adm.dir. Ole Erik Stavrum for mange oppmøter på våre medlemsmøter og for godt samarbeid. Takk rettes 
også til Erling Moe og andre i tilknytning til MFK som gir oss god informasjon og gode diskusjoner rundt klubbens 
sportslige satsninger. Dette skaper tilhørighet og eierskap til vår kjære klubb. 
 
Årets veterantreff var som tidligere år meget vellykket og er blitt et treffsted for tidligere spillere/ledere som ønsker å 
holde kontakt med miljøet i klubben og være en del av MFK. 
 
Vi gratulerer Molde FK med et nytt suverent seriemesterskap, nr. 5 i rekken.  
 
Vi ser frem til ny sesong med nye sportslige utfordringer og muligheter og har stor tro ny fremgang og suksess. 
 
Einar Sekkeseter 
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5.8 DOMMERE 
 
Dommergruppen har i løpet av sesongen 2022 utført 467 registrerte dommeroppdrag i kretsens 11’er serier. Dette er ca. 
20% av kretsens totale 11’er oppdrag. 
 
I tillegg til dette så har klubbens dommere dømt treningskamper, 9’er og 7’er fotball og i de få turneringer som har vært 
arrangert i vår krets. I tillegg operer mange av klubbens dommere som veiledere for kretsen. 
 
Vi har i sesongen 2022 fått arrangert klubbdommerkurs og rekruttdommerkurs i samarbeid med kretsen.  
 
Dommergruppen i klubben har også tatt på seg Dommervertrollen på alle hjemmekamper i Eliteserien, hvor vi da sørger 
for at dommere/delegater/veiledere blir godt tatt vare på når de skal utføre oppdrag på Aker Stadion. Vi har også tatt på 
oss rollen som ansvarlige for den elektroniske kamprapport som skal sendes NFF etter hver hjemmekamp, i godt 
samarbeid med kretsen. Dette er det offisielle dokumentet for Eliteseriekamper på Aker Stadion. 
 
Bjørn Myklebust er ansatt i kretsen som DUK, dommerutvikler fra 2018. Han ble i 2022 også kampdelegat utnevnt av NFF. 
Han drar da rundt på kamper i Eliteserien/Obos/Toppserien og er NFFs utsendte og øverste myndighet på kampene. Han 
er også brukt som Dommerliaison i internasjonale kamper som er spilt på Aker Stadion. 
 
Marte Sørø er representert i Dommerkomiteen i NFF og er samtidig dommerveileder i Eliteserien og har også hatt 
veilederoppgaver internasjonalt. 
 
Arne Flemmen har sammen med Bjørn Myklebust vært representert i ressursgruppen for dommere i kretsen. 
 
Årets dommer/dommersjel 2022 ble Henning Sunde og han vil få sin pris utdelt på en passende dommersamling når 
muligheten er der.  
 
Dommergruppen i Molde Fotballklubb består pr. 31.12.2022 av: 
 

- 10 kretsdommere på ulike plan: 
Arne Flemmen, Leif Holger Frisvold, Roger Hagbø, Roald Mordal, Bjørn Myklebust, Atle Oterhals, Henning Sunde, 
Marte Sørø, Eren Aksøy og Magnus Smørdal 

- 9 rekruttdommere: 
Sindre Gjestad, Gabriel Aune, Kristoffer Bygland, Malin Stokkeland, Odin Bellingmo, Mathea Berg, Julian 
Skogstad, Adrian Skogstad og Amanuel Tsegay. 

- Klubbdommere: 
Vi har en ca. 50 klubbdommere som har tatt klubbdommerkurs i klubbens/kretsens regi og som tar på seg 
ganske mange kamper i 5’er og 7’er fotball sesongen gjennom. Disse er også med og dømmer MFKs cuper 
gjennom året. 

 
 
Molde, 2. januar 2023 
Roger Hagbø/Arne Flemmen 
Dommerkontakter 
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5.9 GATELAGET 
 
Året 2022 for gatelaget var et år for gjenoppbygging. På grunn av korona og andre omstendigheter har gruppen blitt en 
del mindre og det har derfor vært mye fokus på rekruttering av nye og gamle spillere. Resultatene viser at det sakte blir 
bedre og bedre med tanke på antall spillere på trening.  
 

Planlegging 
Fotballstiftelsen er en ideell og livsnøytral stiftelse som leder og gir støtte til toppklubbenes Gatelag. Stiftelsen ble 
etablert i 2015 av deltakerklubbene Vålerenga, Viking, Asker, Fredrikstad, Brann, Haugesund og Stabæk. 
 
For at vi kunne starte opp med Gatelaget var vi avhengige av å få med kommunen, som kunne bidra med en 
miljøterapeut rundt laget. Kommunen var svært positiv og Geir Ådne Lervåg som også hadde fotballbakgrunn ble med. 
 

Formål 
Gjennom fotballen kan rusmiddelavhengige oppleve et trygt fellesskap hvor de etablerer et nytt nettverk. De blir en del 
av en klubb og opplever mestring både på og utenfor banen. Dette gir dem igjen verdighet og tro på seg selv. Mange av 
utøverne våre har klart å bli rusfri gjennom aktiviteten og noen har også kommet seg ut i jobb. Fotballstiftelsens 
målgruppe er mennesker med alle slags former for rusmiddelavhengighet. Med det mener vi personer i aktiv rus, 
mennesker under rehabilitering eller dem som har klart å bli rusfrie. 
 

Samarbeid 
MFKs Gatelag inngikk et samarbeid med Hustad Fengsel i 2020. På grunn av korona og problemer med bemanningen i 
fengselet falt dette samarbeidet litt sammen i 2021-22. På slutten av 2022 var vi og besøkte Hustad Fengsel for å få i gang 
samarbeidet igjen og i begynnelsen av 2023 er første trening tilbake avtalt. Hustad har egen rusmestringsenhet og vil 
komme med spillere på trening 1-4 ganger i måneden.  
Gatelaget har også god dialog med NAV angående rekruttering av spillere. Et tidligere mål var å skaffe en person fra NAV 
som kan være et fast inventar på gatelaget, det fikk vi i løpet av 2022, slik at gatelaget har en person som spillerne kan 
forholde seg til og gå til når de ønsker hjelp med å komme seg inn i arbeidslivet. En av suksessoppskriftene rundt 
Gatelaget, er samarbeidet med ressurstjenesten i kommunen. Vi har åpnet dørene og fått alle til å føle seg delaktig rundt 
prosjektet. 
 

Aktiviteter 
Vi har hatt trening to dager i uka, tirsdager og fredag. Om vinteren trener vi i Akerhallen, om sommeren trener vi 1 gang i 
uken på stadion og 1 gang på gamle stadion eller Akerhallen. Nå som koronaen har trukket seg tilbake og vi kan trene som 
vanlig består treningene i hovedsak av fotball. 
 

Antall 
MFKs Gatelag har hatt 6 – 12 spillere igjennom året på trening. 
 
11.01.2022 Peder Kaasen – Trener Gatelaget  
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5.10 INTEGRERINGSLAGET 
 
MFKs Integreringslag er et samarbeidsprosjekt mellom Molde Fotballklubb, Stiftelsen JoinUs og Molde 
kommune/Flyktningtjenesten som ble startet opp i juli 2020. 
  

Planlegging 
MFK så hvor bra Gatelaget fungerte for de som slet med rus, og bestemte oss for å gi personer med fremmedkulturell 
bakgrunn et lignende tilbud. Vi fikk med oss Flyktningtjenesten i Molde kommune i planleggingen og kom i gang med 
fotballtrening kun 3 uker etter første møtet. 
Hovedsponsoren vår Sparebanken Møre gikk inn med et betydelig beløp fordelt på 3 år, som gjør at vi kan tenke 
langsiktighet. Tildelingen bidrar til at vi har tilgang på utstyr, treningsklær og gode fasiliteter. 
  

Formål 
Molde Fotballklubb ønsker å bidra i samfunnet med å gi Integreringslaget ett fotballtilbud, hvor aktivitet er basert på 
teamkultur i tråd med MFKs verdier. Nøklene til integrering i Molde FK er å skape et trygt miljø, føle tilhørighet og en 
plass hvor nettverk bygges. Integreringslaget bygges gjennom visjonen respekt, inkludering og glede. 
  

Samarbeid 
MFK samarbeider med Molde kommune, Stiftelsen JoinUs og Flyktningtjenesten. 
  

Aktivitet 
Integreringslaget har treninger på Akerhallen hver mandag fra kl.21.00 – 22.30. 
  

Antall 
Integreringslaget har vært en stor suksess. 
I snitt så ligger vi på 50 personer på treningen. 
  
 
10.01.2023 Knut Olav Rindarøy – Trener Integreringslaget 
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SAK 6 - INNKOMNE FORSLAG 
 
Styret har ikke mottatt forslag til behandling. 
 
 
 
 

 

 

SAK 7 - MEDLEMSKONTINGENT 2023 
 
Styret anbefaler medlemskontingenten beholdt uforandret, satser for medlemskontingenten ble siste gang revidert på 
årsmøtet i 2021 hvor trenere og lagledere ble gitt egen sats. 
 

Voksne fra og med fylte 17 år   kr. 400,- 
Barn til og med 16 år samt trygdede  kr. 200,- 
Trenere  og lagledere    kr. 100,- 

 
Hovedstyret anmoder årsmøtet å ta forslaget til etterretning. 
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SAK 8 - BUDSJETT 2023 
 
 

8.1 TOTALBUDSJETT 2023 
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8.2 HOVEDSTYRET/TOPPFOTBALL RESULTATREGNSKAP 2022 
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8.3 BREDDEFOTBALLSTYRETS RESULTATREGNSKAP 2022 
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8.4 HOVEDSTYRET/TOPPFOTBALL BALANSE 2022 
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8.5 BREDDEFOTBALLSTYRETS BALANSE 2022 
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SAK - 9 ORGANISASJONSPLAN 
 
Det foreslås ingen vesentlige endringer i klubbens organisasjonsplan for 2023. 
Hovedstyret anbefaler forelagte organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Årsmøte 

Molde Fotballklubb 

Valgkomite Kontrollkomite 

Molde Fotball AS 

Styret 

Administrasjon 

 

Leder 

 

Nestleder 

Styre-

medlem nr. 

1, 2 og 3 

Styremedlem 

nr. 4 

Varamedlem 

1 og 2 (inntil) 

Hovedstyret Molde Fotballklubb 

Sportslig utvalg 
• Repr. fra hovedstyret  

• Hovedtrener  

• Repr. fra AkerAkademiet 

• Adm dir MF 

• Sekr.leder Sportsseksj MF 

Breddeavdelingen 

 

  

Avt 
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RETNINGSLINJER FOR HOVEDSTYRETS ARBEID 
 
Hovedstyret, som MFKs øverste myndighet mellom årsmøter og med særlig drifts- og tilsynsansvar i forhold til lover, 
avtaler, forskrifter og reglement, har 3 hovedoppgaver: 
 

• Legge til rette for den virksomhet som årsmøtet vedtar og se til at vedtak og planlagt aktivitet settes ut i livet 

• Planlegge klubbens aktivitet i rullerende årsplaner 

• Se til at ideer/strategier som kan bidra til klubbens utvikling blir utredet og finner sin plass i klubbens virksomhet. 
 
Ut fra disse retningslinjer følger nedenstående oppgaver i forhold til: 
 

Årsmøtet 
• Legge fram årsberetning og regnskap 

• Legge fram forslag til budsjett 

• Foreslå årsplaner for klubbens utvikling 

• Foreslå medlemskontingent 

• Vurdere klubbens organisasjon og foreslå nødvendige endringer 
 

Medlemmene 
• Ha et overordnet ansvar for klubbens løpende drift 

• Ha ansvar for å realisere klubbens målsetninger 

• Oppnevne utvalg etter organisasjonsplanen og ut fra behov som oppstår 

• Sørge for informasjonsspredning og kommunikasjon mellom alle ledd i klubben 

• Støtte opp om ideskapende arbeid i fagstyrene 
 

NFF og andre overordnede organisasjonsledd 
• Holde en god og åpen dialog 

• Se til at lover og lovendringer blir gjort kjent og etterlevd 

• Overholde retningslinjer for rapportering og regnskap 
 

Samarbeidspartnere 
• Se til at intensjonene i samarbeidsavtaler blir ivaretatt 

• Velge 2 styremedlemmer og 1 observatør til styret i Molde Fotball AS jfr. lovens § 18.4 

• Legge til rette for utvikling av gode samarbeidsforhold og nye samarbeidspartnere 
 

Publikum, presse, media m.m. 

• Arbeide for at MFKs virksomhet og image vekker interesse og får oppslutning 
 
 
Hovedstyret har et særlig ansvar for å motivere og inspirere til felles innsats og fremgang for Molde Fotballklubb gjennom 
å sørge for at «alle bidrar til å gjøre ens kollega GOD», på og utenfor banen. 
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ANSVARSOMRÅDER FOR HOVEDSTYRET 
 

Det enkelte styremedlem skal med sin kompetanse og arbeidsinnsats bidra til at drøftinger og beslutninger i de enkelte 
saker styret behandler, blir til beste for klubben. 
 
Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og inntil2 varamedlemmer iht. lovens § 15.1.11.a-b 
 
Styret konstituerer seg etter hvert årsmøte med hensyn til fordeling av funksjoner og oppgaver, unntatt styremedlem 4 
som er dedikert for oppgaver som leder av styret for Breddeavdelingen. 
 

Styret oppnevner personer til følgende styrer, utvalg, komiteer, samt ting og rådsmøter: 
• velge 2 medlemmer og 1 observatør til styret i Molde Fotball AS. Minst 2 av disse skal sitte i hovedstyret, hvorav 

den ene skal være lederen iht. lovens § 18.4 

• velge 1 medlem og 1 varamedlem til Sportslig utvalg. 

• representanter til ting og årsmøter i de organisasjoner klubben er tilknyttet, med vararepresentanter etter 
fullmakt fra årsmøtet. 

 

Klubbens lov pålegger styret å: 
• Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak, og følge disses bestemmelser. 

• Forestå den daglige ledelse av klubben, herunder sørge for forskriftsmessig regnskapsføring, samt føring av 
klubbens protokoller og vedlikehold og oppdatering av arkiv. 

• Føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og 
bestemmelser. 

• Oppnevne medlemmer til vedtektsfestede komiteer og utvalg, i de tilfeller valg ikke skal foretas av årsmøtet (jfr. 
19.2). 

• Oppnevne medlemmer i andre utvalg etter behov. 

• Utarbeide instrukser for komiteer og utvalg. 

• Representere klubben utad. 
 

Styret skal bl.a. ivareta oppgaver relatert til:  
• Daglig ledelse av klubben 

• Toppfotball 

• Spiller/talentutvikling (AkerAkademiet) 

• Breddefotball 

• Personalansvar for ansatte i klubben 

• Juridisk ansvar i avtaler/kontraktspørsmål 

• Kontrollere at klubben ytes de tjenester som fremgår av samarbeidsavtale med Molde Fotball AS 

• Media 

• Æresmedlemskomité 

• Klubbens organisasjon, herunder visjon, mål og strategi- og utviklingsarbeid 

• Økonomi 

• Medlemsservice/medlemsinformasjon/kontakt 

• Kompetanseutvikling/utdanning 

• Media ansvarlig hjemme arrangement 

• Anleggsutvikling 
 

Styremedlem 4 - leder av Breddeavdelingen 
• Holde hovedstyret løpende orientert om virksomheten i fagstyret 

• Forberede og legge fram saker for HS der HS er beslutningsorgan 

• Holde sitt fagstyre orientert om virksomhet og vedtak i HS 

• Lede fagstyre 
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BREDDEAVDELINGEN 
Breddestyret (fagstyret), med myndigheter etter budsjett og organisasjonsplan samt delegerte fullmakter og med 

hovedstyret som rapporteringsinstans, har følgende oppgaver: 

 

• PLANLEGGING av virksomheten i avdelingen innenfor rammer gitt av hovedstyret 

• Styring av DRIFT i den virksomhet som er tillagt avdelingen 

• Bidra til å UTVIKLE virksomheten innen sitt virksomhetsområde 
 

Breddeavdelingen består av lag for jenter/kvinner og gutter/menn fra 5 år og oppover, avdelingens formål er å drive med 

fotballtilbud for de som ønsker det. I tillegg er en av avdelingens prioriterte oppgaver å utvikle individuelt gode spillere til 

videreutvikling gjennom AkerAkademiet og til fremtidig bruk på klubbens to a-lag. 

 

Organisering av breddestyret                                                                                
Breddestyret kan ihht klubbens lov § 15.1.11.c. bestå av inntil 7 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer i tillegg til leder. 

 

Leder er breddeavdelingens øverste leder og sitter som styremedlem 4 i hovedstyret. Nestleder blir konstituert av 

breddestyret og er også leders vararepresentant i hovedstyret. 

 

Styret for øvrig konstituerer seg selv ut fra relevant kompetansesammensetning. Breddeavdelingen er organisert i «team» 

(eller faggrupper) der hvert enkelt team har et ansvarlig styremedlem. 

 

De definerte sentrale team er: 
 

• Team Sport har som mål å gi barn og ungdom et sportslig og sosialt tilbud i et fotballmiljø preget av trygghet, 

involvering, trivsel og utvikling. Breddeavdelingens målsetting er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å 

spille fotball i klubben gis et godt tilbud – uavhengig av alder, kjønn, ferdighet, fungering og ambisjoner – som 

fungerer i samsvar med idrettens mål. Dette innebærer å ha et godt differensiert tilbud til alle våre medlemmer.  

Gjennom en definert modell for trening og kampavvikling skal avdelingen også legge forholdene til rette for de som 
er best og vil mest, slik at de kan utvikle seg til å bli toppspillere for klubben. Fra 2018 vil Team rekruttering inngå i 
team sport med en oppnevnt rekrutteringsansvarlig for å følge opp de arbeidsoppgavene som ligger til dagens team 
rekruttering. 
 

• Team Anlegg & Drift skal ivareta avdelingens behov for systematisk drift og vedlikehold av de anlegg som er til 
disposisjon. Dette skal bidra til økt sikkerhet, lengre levetid og optimal bruk for alle knyttet til virksomheten. Anlegg 
& Drift skal også løpende vurdere tiltak for å tilpasse anleggskapasitet til avdelingens totale virksomhet.  

 

• Team Økonomi skal sikre at breddeavdelingen har rutiner for forskriftsmessig regnskapsføring, kontroll med 
klubbens økonomi i henhold til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser, samt sørge for forsvarlig 
rapportering internt, til samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Styret har ansvar for å skaffe tilstrekkelige 
inntekter til drift av avdelingen, forvalte og følge opp støtteordninger fra samarbeidspartnere, sponsorer, prosjekt 
tilhørighet, spillemidler og andre finansielle støtteordninger. Administrativ leder har delegert ansvar for den daglige 
ledelse av breddeavdelingens drift, herunder å sørge for avdelingens økonomi og følge opp medlemsfakturering til 
riktig tid, med riktig informasjon 

 

• Team Kommersiell Drift har ansvar for å tilrettelegge kioskdrift på Aker stadion i forbindelse med A-lagets 
hjemmekamper. Kioskdriften er en av de viktigste inntektskildene til breddeavdelingen. Aktiviteten er basert på en 
del fast støttepersonell, samt foreldrebasert dugnad. Breddeavdelingen vil hele tiden arbeide for å utvikle 
kommersielle konsepter som naturlig passer med vår hovedvirksomhet, slik at vi kan sikre et økonomisk grunnlag for 
videre vekst og utvikling. 

 

• Team Dommere og Fair Play har som formål å rekruttere og utdanne nye dommere, samt følge opp de vi allerede 
har i klubben. Klubbens dommerkontakt/dommerteam er viktige bindeledd for klubbens dommere spesielt, men 
også et meget viktig ledd for positivt fokus på dommerarbeid i klubb og krets og ikke minst med spillere, trenere, 
ledere og foresatte/foreldre. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de dommere vi har, men dommerteamets 
rolle kan bety alt for at dommerne skal trives med dommergjerningen. Teamet skal i tillegg jobbe med 
holdningsskapende arbeid som omfatter Fair Play. Våre miljøer skal være en arena for utvikling, læring og en plass for 
å utvikle gode sosiale relasjoner. De holdningene klubben, foreldre og trenere har vil påvirke barn og unge. Det er 
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derfor viktig at vi er bevisste på hvilket fokus vi har både i forhold til skole, fritidsaktiviteter og i vennegjengen. 
Avdelingen har en egen Fair Play handlingsplan som gjenspeiler kravet i NFF’s kvalitetsklubbkonsept. 
 

• Team Samfunn etableres som et nytt team fra driftsåret 2018. Avdelingen har allerede mange og forholdsvis store 
oppgaver knytte til dette temaet og det er behov for å organisere dette i et eget team for å ivareta kvaliteten i det 
arbeidet vi gjør. Teamet skal utarbeide retningslinjer for nye tiltak samt følge opp eksisterende. Sentrale temaer vil 
være kosthold og livsstil (herunder EAT MOVE SLEEP), integrering, inkludering, forebygging av vold og seksuelle 
overgrep og fattigdomsproblematikk. I dagens idrett, uansett nivå, er det viktig med fokus på sunne kostholdsvaner, 
søvn og holdninger for å forebygge de utfordringer unge idrettsutøvere møter. Dette er kunnskap det er viktig at alle 
får tilgang til i et trygt og godt idrettsmiljø. 

 

UTFYLLENDE KOMMENTARER 

HOVEDSTYRET 
Til Hovedstyret velges inntil 2 varamedlemmer, disse defineres som 1. og 2.varamedlem.  

FAGSTYRER 
Breddeavdelingen 
Hovedstyremedlem 4 er leder av Breddeavdelingen. I tillegg kan det velges inntil 7 styremedlemmer og inntil 2 
varamedlemmer som skal dekke avdelingens funksjoner. 
Styret kan om det er hensiktsmessig opprette komiteer og utvalg etter behov. 

VALG 
Alle valg skal gjøres 2-årig, dog slik at ca halvparten av styrenes medlemmer er på valg annethvert år.   

UTVALG 
Æresmedlemskapsutvalg 
En æresmedlemskapskomité bestående av klubbens leder og 2 personer utnevnt av hovedstyret skal før hvert  
årsmøte vurdere om noen av klubbens medlemmer er aktuelle til æresmedlemskap. 
Komiteen har anledning til å vurdere enhver kandidat på fritt grunnlag. Komiteen skal legge til  
grunn at æresmedlemskap forbeholdes personer som over en årrekke har gjort klubben særlig store og  
verdifulle tjenester. 
Komiteens konklusjon og begrunnelse skal forelegges styret, som tar beslutning om æresmedlemskap 
 
Organisasjonsutvalg 

Hovedstyret utgjør klubbens organisasjonsutvalg, styret kan invitere eksterne personer til å ta del i klubbens 
organisasjonsutvikling. 
 
Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for Toppfotballdelen, administrerende direktør og sekretariatsleder for 
Sportsadministrasjon i Molde Fotball AS samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra 
AkerAkademiet. Sportslig utvalg konstituerer seg selv etter hvert årsmøte.  Sportslig utvalg har anledning til å invitere 
andre personer til deltagelse i møtene. Sportslig utvalg har minimum månedlige møter og rapporterer til styrene i Molde 
Fotball AS og Molde FK gjennom sine representanter i utvalget. 
 
Andre utvalg og komiteer 

I henhold til klubbens lov har styret anledning til å opprette komiteer, utvalg eller prosjektgrupper i forhold til behov.  
Styret skal i slike tilfeller utrede mandat og budsjett for utvalgene. 
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SAK 10 - ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap. 
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SAK 11 - VALG 
 
Valgkomiteens forslag til valg 2023: 

HOVEDSTYRET 
 
Leder   Odd Ivar Moen   Velges for 1 nytt år. 
Nestleder  Tone Brunvoll   Ikke på valg. 
Styremedlem  Bendik Friis Hareide  Ikke på valg 
Styremedlem  Vivian Nyheim Orset  Velges for 2 nye år 
Styremedlem  Michael Neerland  Ikke på valg. 
Styremedlem  Birnir Egilsson   Ikke på valg. 
Varamedlem  Mari Klokk Leite   Ikke på valg. 

 
 
BREDDEAVDELINGEN 
Leder   Birnir Egilsson   Ikke på valg  
Styremedlem   Marit Beate Melle  Ny - velges for 2 år. 
Styremedlem  Vegard Rangsæter  Velges for 2 nye år. 
Styremedlem  Magnus Smørdal    Ny - velges for 2 år. 
Styremedlem  Kjetil Håve   Ikke på valg. 
Styremedlem  Christine Hoel Gjerde  Velges for 2 nye år 
Styremedlem  Einar Ravn Støvreide  Velges for 2 nye år 

 
KONTROLLUTVALG 
Leder   Inge Rekdal   Ikke på valg. 
Medlem   Bente Grudt   Velges for 2 nye år 
Varamedlem  Svein Ivar Nerland  Ikke på valg 

 
MEDALJERÅDET I «DEN BLÅ – HVITE ORDEN» 
Jan Fuglset   Ikke på valg. 
Knut Halvard Eikrem  Ny-velges for 2 år. 
Einar Flaathe   Ikke på valg. 
Inge Rekdal   Velges for 4 nye år. 
Bertil Stranden   Velges for 4 nye år. 
Oddne Hansen   Ny-velges for 4 år. 

 
UTSENDINGER 
Valgkomiteen gir Hovedstyret fullmakt til å velge representanter til pålagte ting og rådsmøter. 

 
Molde den 12/2 2023 
 
Espen Silseth   Berit Kalgraff 
Ole Jakob Strandhagen  Knut Hallvard Eikrem (vara) 

 
 
 
VALGKOMITE 
Hovedstyrets forslag til valgkomite: 
 
Leder   Ole Jakob Strandhagen  Ikke på valg. 
Medlem   Berit Kalgraff   Velges for 2 nye år 
Medlem   Knut Hallvard Eikrem  Ikke på valg. 
Varamedlem  Laila Sivertsen   Ny – velges for 2 år 
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SAK 12 - LOV FOR MOLDE FOTBALLKLUBB 
Lov for Molde Fotballklubb, stiftet 19.6.1911, Vedtatt av årsmøtet 23/2 2017. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål  

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

(3) Klubbens merke er ovalt med MFK i hvit tekst på blå bunn. 

 

§ 2  Organisasjon  

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets, hører hjemme i Molde kommune, og er 

medlem av Molde Idrettsråd. 

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIF sitt regelverk gjelder for 

idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

 

§ 3  Medlemmer 

(1)   For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.      

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.  

 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres 

kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og 

begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det 

er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 

opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

   

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. 

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. 

Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra 

lagets medlemsliste.  

 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før 

vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 

seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært 

årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke 

etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at 

vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det 
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er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 

Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets 

aktivitetstilbud. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

§ 5 Kjønnsfordeling 

 (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 

varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned 

etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i 

det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta 

ny oppnevning. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt 

mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager 

etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha 

oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

  

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på 

idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

  

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, 

kontrollkomité, lovutvalg eller revisor. 

    

(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.   

 

(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) 

har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6)  Talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
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(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, 

og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i 

overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i 

det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et 

ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og 

er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.  

  

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt 

det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av 

gangen. 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 

idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet 

organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk 

person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og 

kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

  
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt 

         

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt 

det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av 

gangen. 

 

§ 9 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller 

annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. 

Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. 
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(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten 

eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom 

det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 

avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i 

spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller 

kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av 

medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. 

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med 

utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

III. ØKONOMI 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget 

har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid 

engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd 

som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal 

være tegnet for dem som disponerer. 

 

(3) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og 

budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene 
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for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 

det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges. 

 

(4) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig 

leder, skal også vedkommende signere. 

 
(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende 

pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 

størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 13  Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

  

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning 

av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 

være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet 

medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den 

sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14  Ledelse av årsmøtet  

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere 

dirigenter og referenter. 

 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede. 

2.  Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

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

4.  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6.  Behandle forslag og saker.  

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

treningsavgift for gruppens aktivitet.  

8.  Vedta idrettslagets budsjett. 

9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10.  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap. 
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11.  Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 
b) Inntil 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer til hovedstyret. 
c) Inntil 7 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer i avdelingsstyrer. 
d) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
e) Kontrollkomite med 2 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. 
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene.  
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
h) Medaljeråd i henhold til «Den Blå – Hvite Ordens» statutter. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

Alle valg, unntatt bokstav «H» gjelder for 2 år, dog slik at halvparten av de valgte er på valg annet hvert år. 

 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet  

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall 

av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være 

skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller 

som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 

omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

 

(3) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 

 
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved 

kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal 

enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig 

måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen 

måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 

tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

§ 18  Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet 

på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 

disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. 

   

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

 

(4) Styret velger 2 medlemmer og 1 observatør til styret i Molde Fotball AS. Minst 2 av disse skal sitte i hovedstyret, 

hvorav den ene skal være lederen. 

 

§ 19  Grupper og komiteer 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til 
verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med 

gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen 
foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å 
oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker  

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder 

NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21  Lovendring  

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer 

ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov 

omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs 

regelverk. 

  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller 

lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør  

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket 

her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager 

før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

A-lag Kvinner 
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Dommer Magnus Smørdal. 

 

Representanter fra breddeavdelingen 
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