
 
 

Saksfremlegg til årsmøte i Storhamar IL fotball 2022 
 

 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Saksopplysninger 
Klubbens vedtekter sier i §16 at årsmøte skal Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, 
og treningsavgift, eller gi  
fullmakt til å fastsette treningsavgifter. Vedtaket som ble gjort på fjorårets årsmøte var som 
følger, ref. sak 11:  
 
Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften for 2022 til kr. 300.  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022.  
 
Basert på fullmakt fra årsmøtet i 2021 har styret vedtatt å holde treningsavgiftene for 2022 
uendret fra 2021. Gjeldende treningsavgifter er tilgjengelig på hjemmesiden, ref. 
https://www.storhamarfotball.no/trenings-og-medlemsavgift/ 
Medlemsavgift for 2022 er fastsatt til kr. 300 basert på årsmøtets vedtak i 2021.  
 
Både medlems- og treningsavgifter bør være fastsatt ved årets begynnelse slik de kan 
faktureres ut på nyåret. Styret ber derfor om at årsmøtet tar stilling til medlems- og 
treningsavgift for 2023 i dette årsmøtet.  
 
Styret ser ingen grunn til å endre nivået på medlemsavgiften fra 2022 til 2023. Styret ber om 
fullmakt fra årsmøtet til å fastsette treningsavgiftene for 2023 når styret ser hvordan den 
økonomiske situasjonen er ved utgangen av 2022 og hvilke planer som legges for budsjett 
2023.  
 
Styrets innstilling 
Årsmøtet tar styrets fastsettelse om uendrede treningsavgifter for 2022 til orientering.  
Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften for 2023 til kr. 300.  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2023.  
 
 
      

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett 
Saksopplysninger 
I tråd med § 12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet vedta budsjett for idrettslaget. Styret 
utarbeidet og behandlet 03.02.22 sitt forslag til budsjett. Etter 2 spesielle år preget av 
koronapandemien har styret nå håp og tro på et normalt år hvor det er mulig å gjennomføre 
turneringer og all aktivitet for øvrig. Det vurderes også nå som ekstra viktig å få i gang mest 
mulig aktivitet og prioritere midler til dette. Med klubbens gode økonomi som bakteppe så ser 
styret ikke noen grunn til å legge opp til budsjett med overskudd, det velges å fremlegge et 
budsjett i balanse med sum drifts- og finansinntekter på totalt 9,4 mill. kr og tilhørende 
driftskostnader på tilsvarende 9,4 mill. kr. Styret har valgt å være noe forsiktig på 
inntektssiden, men det er fortsatt grunn til å påpeke at det knytter seg noe usikkerhet til 
inntektssiden. Usikkerheten knytter seg spesielt til inntekter fra Maxiturneringen og hvordan 
påmeldingen til denne blir nå etter pandemi og 2 år uten turnering. Men med god 
økonomistyring og fokus på å holde igjen noe av kostnadssiden til man ser hvordan 
inntektssiden ser ut, så mener styret at fremlagt budsjett er fornuftig for klubben nå i 2022.   
 
 
Styrets innstilling  
Årsmøtet vedtar budsjett for 2022 med inntekter på 9,3 mill. kr og et årsresultat i 0.  

https://www.storhamarfotball.no/trenings-og-medlemsavgift/


 
 

Sak 14.3 Valg av representanter til ting og møter  
Saksopplysninger 
I tråd med § 16, punkt 14 c i klubbens vedtekter skal årsmøtet velge representanter til ting og 
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i, eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene.  
 
Styret mener det vil være lite hensiktsmessig at årsmøtet skal oppnevne representanter til 
slike foraer uten å vite når de blir avholdt og i hvilken grad de vil passe for de aktuelle 
deltakerne. Styret mener derfor det er mer hensiktsmessig at styret gjør disse vurderingene 
når invitasjonene kommer og utpeker aktuelle representanter.  
 
Styrets innstilling 
Årsmøtet gir styret fullmakt il å oppnevne representanter til de organisasjonsledd idrettslaget 
har representasjonsrett i.  
 
 

Sak 14.4 Valg av valgkomitè 
Saksopplysninger 
I tråd med §22 i klubbens vedtekter skal årsmøtet velge valgkomitè etter innstilling fra styret. 
Valgperioden er 1 år.  
 
Styret har følgende forslag til valgkomitè: 
 Leder:  Atle Holstad (gjenvalg) 
 Medlem: Marianne le Fèvre (ny) 
 Varamedlem: Arve Fuglum (ny) 
 
 
 

Sak 15 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
Saksopplysninger 
I tråd med § 16, punkt 15 i klubbens vedtekter skal årsmøtet engasjere revisor til å revidere 
idrettslagets regnskap. BDO AS v/Tollef Halvorsen har i flere år vært klubbens revisor. I 
forbindelse med årsmøtet i 2020 ble det gjort en vurdering av revisjonsavtalen. Vi endte da 
med å få ny avtale og ny pris fra BDO. Et av hovedelementene i den nye avtalen var endret 
arbeidsdeling mellom regnskapsfører og revisor for å få selve regnskapet tettere på klubben , 
samt å sørge for en mer effektiv revisjon. Styret har hatt foretatt en evaluering av den nye 
avtalen med BDO. Styret mener at den nye avtalen fungerer som forutsatt og er 
hensiktsmessig for klubben. Basert på dette ser styret ingen grunn til å hverken gjøre 
endringer på avtalen eller å igangsette prosess for å bytte revisor. Styret anbefaler derfor å 
fortsette med dagens avtale med BDO AS som revisor for klubben.  
 
Styrets innstilling 
Årsmøtet opprettholder sitt engasjement av BDO AS som revisor for klubben.  


