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Dagsorden 
 

 

Åpning 

 

1. Godkjenne stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden (ihht CSK-

loven). 
3. Velge møtedirigent, møtereferent, samt to medlemmer til å 

underskrive protokollen. 
4. Behandle årsberetning 2019. 
5. Behandle regnskap 2019. 
6. Fastsette treningsavgift 2020. 
7. Behandle budsjett 2020. 
8. Behandle innkomne forslag og saker. 
9. Valg 

- Leder 
- Nestleder 
- Styremedlemmer 
- Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

  



Forretningsorden CSK årsmøte  

 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 

 

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 

 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

 

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 
min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden 
og strek for de inntegnede talere. 

 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 

 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at 
strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

 

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de 
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som 
ikke avgitt. 

 

7. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, 
med antall avgitte stemmer for og mot. 

 
 

 

 

 



 

Fotballstyrets årsberetning 2019 
 

CSK har siden 2016 vært sertifisert som kvalitetsklubb av Fotballforbundet. Kvalitetsklubb dreier 
seg om å forbedre det konkrete arbeidet i hverdagen. For å bli kvalitetsklubb må vi få 
godkjent våre planer og det vi gjør innen følgende hovedområder:  aktivitet, organisasjon, 
kompetanse og samfunnsverdier. Fotballstyret mener det er grunn til å være stolt over at vi 
også i 2019 har fortsatt en positiv utvikling på disse områdene. Det jobbes godt og 
systematisk for utvikling/forbedring i det vi gjør både innenfor kompetanse og organisasjon,  
og det både i barnedelen, ungdomsdelen og på seniornivå.  
 
Med ca 800 aktive utøvere foregår det enormt mye fotballaktivitet gjennom hele året på 
våre anlegg. Som i 2018, var det ca 1000 kamper i serie, cuper og treningskamper. Med 200 
trenere og oppmenn, og med stor støtte fra foreldre/foresatte, bidrar CSK både til resultater, sosiale 
fellesskap og god oppvekst i bydelen. Det er all grunn til å rette en stor takk til alle som bidrar til 
dette. Takk spesielt til sportslig utvalg og til administrasjonen i klubben og anlegg, som begge bidrar 
med gode tjenester og god service slik at tilbudet vårt er godt organisert og kvalitativt godt og 
profesjonelt.  
 
CSK vil også framover være avhengig av frivilligheten. Uten at vi har trenere, lagledere, 
støtteapparat, fotbalstyre, sportslig utvalg, heiagjeng og andre gode støttespillere, så stopper 
idretten opp. Vi må ikke ta denne innsatsen for gitt og i CSK 75 år i 2020 blir det også mulig å markere 
og takke for all frivilligheten som har vært med å bygget en stolt bydel i 75 år.  
 
Også i 2019 har det vært mange gode resultater. Noen (og på langt nær alle) av disse er:  G14 vant 
Storsjøcup og ble nr 2 i HamKam Talentcup, senior dame ble etablert som lag igjen og rykket opp til 
3. div, senior herre beholdt sin plass i 4. div,  J04 første CSK-lag som når en finale i Norway Cup,  J04 
vant også Skandia Cup, J05 vinner av OBOS Cup.  CSK fikk også i 2019 vår første dommer (Mats 
Thorsø Hansen) som ble tildelt internasjonale oppdrag og han ble beste dommer på NFF kurset under 
Norway cup 

CSK fotball er på mange måter i positiv utvikling og framtidsutsiktene er gode. 2019 ble i likhet med 
2018, nok et godt år med god økonomisk styring og det er handlingsrom for å satse og møte noen år 
med lavere antall i kull. Det har vært jobba svært godt med kompetansesatsing i regi av sportslig 
utvalg, og CSK er nå en av de største klubbene på trenerskolering i ungdoms- og 
barnefotballen.  
 
Samtidig finnes det utfordringer som klubben må jobbe godt med i årene som kommer. CSK 
er 75 år i 2020 og det er naturlig å spørre seg om vi er tydelig nok på den utviklingsretningen 
vi ønsker (strategi) og om vår satsing på organisasjon, kompetanse og styring bygger opp 
under dette. Fotballforbundet har lansert en ny utgave av kvalitetsklubbkonseptet, og er 
tydelig på at klubbene inkl. CSK må ta nye steg 
 
Styret vil peke på noen området det bør arbeides videre med i et nytt år: 

 11er banen er nå utslitt, men pga nasjonale regler får vi ikke skifta dekke selv om CSK 
banen er en av de banene i byen med størst aktivitet og mest bruk. Situasjonen er 
krevende og over tid uholdbar. Fotballen (styre og SPU) må jobbe godt sammen med 



anlegg for å få gjort noe med dette. Det er krevende å planlegge treningstider når 
banen i begrensa grad kan brøytes vinteren 2019 

 Fortsatt god økonomistyring er nøkkelen til å ha godt handlingsrom til å drive 
klubben 

 I klubbens 75 år i 2020 bør fotballen ta en ekstra runde på hva "flest mulig, lengst mulig 
– best mulig" skal bety. Fotballen bør også revidere sportslig plan og kvalitetshåndbok, 
slik at fotballen har oppdaterte styringsverktøy framover. 

 Gjøre klubben i enda større grad til sjef, slik at strategier og satsinger gjennomsyres i 
de ulike kullene uavhengig av at personer fra tid til annen skiftes ut 

 Det bør jobbes enda tettere mellom styret og sportslig utvalg, for å forsterke effekten 
i de strategier og tiltak klubben satser på i årene som kommer.  

 Fortsatt bli enda dyktigere og dele erfaringer mellom lag  i sammenslåinger mellom 
kull. Også for å sikre verdikjeder barn-ungdom-voksen både på jente og guttesiden 

 Fortsatt bli enda dyktigere og dele erfaringer mellom kull, i å balansere mellom å ha 
tilbud både for bredde og topp og sørge for en god sosiale profil opp mot det 
treningsmessige. CSK er en breddeklubb først og fremst, men siste årene ser vi at for 
mange både på gutte og jentesiden forlater klubben for tidlig (juniornivået)  

 Det bør vies ekstra oppmerksomhet rundt oppmannsnivået, slik at vi får en felles 
opplæring av disse en gang pr år 

 Styret bør ta seg til å delta på minst ett foreldremøte pr år, for å få fram hvilke regler 
og retningslinjer som gjelder på tvers av kull 

 Det må jobbes med rekruttering til spesielt styret og fotballen må være påpasselig  
på at de får forholdsmessig representasjon inn i CSK hovedstyret. Med en 
sammenslåing av håndball topp og bredde som kan skje i 2020, vil det bli en 
diskusjon om hvordan administrasjonens ressurser skal brukes 

 Fotballen må til enhver tid diskutere vår samfunnsrolle. I et samfunn med stadig 
større og sammensatte utfordringer for en del barn og unge og med sosiale 
forskjeller, må vi være bevisst vår rolle i inkludering, mangfold og fellesskap.  

 
Uten frivilligheten hadde ikke CSKs og norsk fotballs store aktivitetstilbud vært mulig å opprettholde. 
Vi må passe på at vi er en klubb der de frivillige ønsker å bidra. For det finnes også en sterk trend i 
retning av mer kunnskap, kompetanse og profesjonalitet. Da må CSK kunne klare å tenke litt 
annerledes på hvordan vi organiserer klubben og de frivilliges rolle i klubbens arbeid. Dette er en stor 
oppgave for CSKs hovedstyre, på tvers av avdelinger.  
 
Takk til alle som har bidratt for et godt år for CSK fotball i 2019! 
 
Trondheim 02.03.20  
CSK fotball på vegne av styret  
Alf-Petter Tenfjord  
Leder 

 

  



Fotballstyret 2019 

Verv Navn 
Styreleder Alf-Petter Tenfjord 
Nestleder Lisbeth Øyum 
Sekretær Heidi Dahl 

(trakk seg høsten 2019 
Styremedlem Frode Ødegaard 
Styremedlem Bengt Røhmesmo 
Styremedlem Jack André Hveding  
Styremedlem Inger Johanne M. Søreide 
Styremedlem Stian Jarwson 

 

Sportslig utvalg 2019 

Verv Navn 
Sportslig leder Tor Helmersen 
Adm.sekretær, ansvar for banefordeling og FIKS Svein Erik Hopen 
Dommer og fair-play ansvarlig Mats Thorsø Hansen 
Aktivitetsansvarlig barnefotballen Ida Rasmussen Bjerke 
Treneransvarlig barnefotballen Anders T Bakken 
Spillerutvikler ungdom jenter Knut Jørgen Egelie 
Treneransvarlig ungdom jenter Jon Settemsdal 
Spillerutvikler ungdom gutter  
Treneransvarlig ungdom gutter og trenerveileder Stig Husby 
Keeperansvarlig Terje Johnsen 
  

  



CSK-fotball, regnskap 2019 og budsjett 2020 
 

 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 
Salgsinntekter/dugnader 30000,00 1200,00  
Sponsorinntekt  9000,00  
Kiosksalg 300000,00 189178,00 300000,00 
Egne arrangement 100000,00 155000,00  
Offentlige tilskudd 350000,00 354328,00 350000,00 
Leieinntekt 0,00 -2500,00  
Medl.kont/Tren.avg. 1500000,00 1644065,00 1600000,00 
Andre inntekter  62540,00  
Sum Inntekter 2280000,00 2412811,00 2250000,00 
Innkjøp varer for salg -100000,00 -69990,00 -130000,00 
Overføring mellom lag -300000,00 -115840,00 -200000,00 
Lønnskostnader -30000,00 -85787,00 -90000,00 
Dommerkostnader -350000,00 -200592,00 -210000,00 
Leie andre baner/lokaler -512000,00 -499540,00 -550000,00 
Leie maskiner og inventar -3000,00 -7228,00  
Idrettsutstyr -90000,00 -249015,00 -150000,00 
Revisjon og regnskap  -52500,00  
Kontorutgifter  -3572,00  
Møter, kurs osv. -100000,00 -193656,00 -200000,00 
Kjøregodtgjøring/reiser -450000,00 -427072,00 -420000,00 
Sponsorkostnader  -512,00  
Kontingenter, lisenser og overganger -80000,00 -65550,00 -65000,00 
Påmelding serier og cuper -220000,00 -138012,00 -160000,00 
Forsikringer -45000,00 -43700,00 -45000,00 
Bankkostnader og renter 1000,00 -404,00 0,00 
Sum andre driftskostnader -2279000,00 -1680761,00 -2220000,00 
Resultat 1000,00 259841,00 30000,00 

  



Treningsavgifter for 2020 
 

Styrets innstilling 

Det har ikke vært gjort justeringer i treningsavgiften siden 2017. Med bakgrunn i god økonomi og 
ønske om å opprettholde god rekruttering til lagene og unngå sosiale forskjeller, foreslår styret at det 
heller ikke gjøres endringer i 2020.  

Dersom økonomien endrer seg (kullenes størrelse, deltakelse i  % pr kull og generelt inntektssiden), å 
må det påregnes at treningsavgiften må økes.  

Forslag til treningsavgifter i 2020 

Kull Treningsavgift 
2013 800 
2012 1200 
2011 1500 
2010 2300 
2009 2500 
2008 2550 
2007 3500 
2006 3750 
2005 3750 
2004 3800 
2003 3800 
Junior 4250 
Senior dame og herre  4250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innkomne saker 

Arbeid for et åpent tilbud om fotball etter skoletid   

  

Forslag: 

Styret skal i videre arbeid med å inngå en avtale med Trøndelag Fotballutvikling stille som krav at 
samarbeidspartner tilbyr en løsning som innebærer et åpent tilbud uten antallsbegrensning.   

 

Begrunnelse: 

Fotballutvikling Trøndelag tilbyr i dag fotballutdanning etter skoletid for 2-7. klasse på 
Charlottenlund. Dette oppfattes av deltakere til å være et positivt tilbud. Tilbudet har imidlertid en 
antallsbegrensning etter «først til mølla-prinsippet», og gjør at mange barn utelukkes fra deltakelse. 
Det er ikke så lett å forstå for en 8-åring at lagvenninen/kameraten som hun/han ellers i uka trener 
sammen med, får delta på et tilbud som man selv er avstengt fra, fordi man ikke tidlig nok våget å 
dra på trening uten mor eller far, fordi interessen kom et år eller to for sent, eller fordi foreldrene 
ikke var på hugget da toget gikk.   

 

I NIFs langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 står det i formålet at det skal arbeides for at alle 
mennesker skal få utøve idrett uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, 
og det legges vekt på inkludering som et av fire grunnleggende veilvalg. CSKs med sitt motto (flest 
mulig-lengst mulig-best mulig) kan ikke stå inne for et lukket tilbud. Klubben bør i forhandlinger med 
Fotballutvikling Trøndelag kreve at det utvikles et tilbud som er åpent for alle medlemmer i angitte 
årsgrupper.   

  

Trondheim 2/3-2020 

  

Anders T. Bakken Trener G2010/G2013 og Treneransvarlig barn i SPU 

 

  



Valg 
 

Det ble ikke oppnevnt valgkomité på årsmøtet 2019 

 

Valg til styre 

Verv Navn  Innstilling til årsmøtet 2020 
    
Styreleder Alf-Petter Tenfjord Valgt for 1 år i 2019  
Nestleder Lisbeth Øyum Valgt 2018-2020 Fortsetter 1 år 
Sekretær Heidi Dahl 

(trakk seg høsten 2019) 
  

Styremedlem Frode Ødegaard 1 år igjen Fortsetter 1 år 
Styremedlem Bengt Røhmesmo Valgt 2018-2020  
Styremedlem Jack André Hveding  Valgt 2018-2020  
Styremedlem Inger Johanne M. 

Søreide 
1 år igjen Fortsetter 1 år 

Styremedlem Stian Jarwson Valgt for 1 år i 2019 Fortsetter 1 år 
Styremedlem Mats Thorsø Hansen ,  Ny, 2 år 
    

 

Sportslig utvalg 

Velges av styret 

 

Valgkomité 

 
 

 


