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til
årsmøte
i
CSK fotball
den
8.03.2022

Dagsorden

Åpning
1. Godkjenne stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden (ihht CSKloven).
3. Velge møtedirigent, møtereferent, samt to medlemmer til å
underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning 2021.
5. Behandle regnskap 2021.
6. Fastsette treningsavgift 2022.
7. Behandle budsjett 2022.
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 2021
Sesongen 2021 ble også et svært spesielt år.
Koronapandemien la en demper på mye av aktiviteten, selv med en kjærkommen åpning for de over
20år til sommeren.
Styrets arbeid og klubbens aktiviteter for øvrig ble også preget av dette, men vi har fått flere
muligheter til sportslig arbeid enn året før.
Vi har klart å opprettholde ett godt tilbud for barn og unge igjennom hele sesongen og arrangerte
åpenløkkefotball for alle barn i bydelen i sommer.
For de voksne har aktiviteten tatt seg opp utover sesongen, og vi har for første gang på flere år fått et
seniorlag i Futsal.
Dette har vi klart takket være en stor innsats fra trenere, oppmenn og øvrig støtteapparat. Takket
være dette går klubben fortsatt godt, selv igjennom disse vanskelige tidene, og vi har nesten 800
aktive spillere.
I 2021 gikk vi også igjennom resertifisering av kvalitetsklubb igjennom Fotballforbundet. Dette dreier
seg om å forbedre det konkrete arbeidet i hverdagen. Vi må få godkjent våre planer innen aktivitet,
organisasjon, kompetanse og samfunnsverdier. Vi mener det er god grunn til å være stolt over en
videre positiv utvikling her. Det jobbes jevnt med disse punktene, og selv om vi aldri blir perfekte, er
vi på god vei til å gjøre klubben enda bedre.
Vi har i år ansatt en ny Sportslig Leder i Roar Oskar Davidsen, en mann med røtter på Charlottenlund
og gode sportslige kvalifikasjoner. Dette er et stort steg på veien til en tydeligere klubbprofil!
Styret har den siste tiden også samarbeidet med anleggsavdelingen i planene om ny bane og i dialog
mot kommune for å få til best mulig dekke både for oss og miljøet. Det ligger nå an til nytt dekke til
sommeren, og vi gleder oss til å vise fram et flunkende nytt dekke til høstsesongen.
Også i 2021 har økonomien vært god i avdelingen og vi har igjen tilbakebetalt en del av overskuddet
til lagene.
Vi håper at 2022 blir et enda bedre år for klubben der vi alle samarbeider om å gjøre klubben bedre
klubb for alle!
Styret pekte på fjorårets årsmøte på noen området det bør arbeides videre med i et nytt år og siden
2021 ble som det ble velger vi å ta frem de mange samme sakene i 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.
Her blir vi som klubb nødt til å tolerere å spille på «bortebane» en del før vi får nytt anlegg på plass
Fortsatt god økonomistyring er nøkkelen til å ha godt handlingsrom til å drive klubben
Fotballen bør ta en ekstra runde på hva "flest mulig, lengst mulig – best mulig" skal bety. Dette
arbeidet vil skje gjennom at Styret og SPU jobber samen med å revidere sportsplan og klubbhåndbok

vi konkretiserer hva vår visjon skal bety i praksis. Det vil også bli lagt opp til at medlemmene skal få si
sitt om dette.
Gjøre klubben 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. I dette arbeidet står SPU og Styret sentralt.
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. Vi har her påbegynt arbeidet med å få til en mer
systematisk dialog og informasjonsutveksling begge veier.
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 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 er vedtatt, bør fotballen passe på at vi får «vår andel» av administrasjonens ressurser.
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 2021!

Trondheim 25.02.22
CSK fotball på vegne av styret
Mats Thorsø Hansen
Leder

Fotballstyret 2021
Verv

Navn

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Mats Thorsø Hansen
Stian Jarwson
Anne Berit Stubbe
Hans Oust
Inger Johanne M. Søreide
Inger Margrethe Moa
Ørjan Pedersen
Mads Island

Sportslig utvalg 2021
Verv
Sportslig leder
Adm.sekretær, ansvar for banefordeling og FIKS
Dommer og fair-play ansvarlig
Aktivitetsansvarlig barnefotballen
Treneransvarlig barnefotballen
Spillerutvikler ungdom jenter
Treneransvarlig ungdom jenter
Spillerutvikler ungdom gutter
Treneransvarlig ungdom gutter og trenerveileder
Keeperansvarlig

Navn
Roar Davidsen fra september 2021
Svein Erik Hopen
Mats Thorsø Hansen
Ida Rasmussen Bjerke
Anders T Bakken
Knut Jørgen Egelie
Jon Settemsdal

Terje Johnsen

CSK-fotball, budsjett 2021, regnskap 2021 og budsjett 2022

Nedenfor et budsjett og regnskap 2021 satt opp etter gammel måte.

Salgsinntekter/dugnader
Sponsorinntekt
Kiosksalg
Offentlige tilskudd
Leieinntekt
Medl.kont/Tren.avg.
Andre inntekter
Sum Inntekter
Innkjøp varer for salg
Overføring mellom lag
Kostnad egne arrangementer
Lønnskostnader
Dommerkostnader
Leie andre baner/lokaler
Leie maskiner og inventar
Idrettsutstyr
Revisjon og regnskap
Kontorutgifter
Møter, kurs osv.
Kjøregodtgjøring/reiser
Sponsorkostnader
Kontingenter, lisenser og
overganger
Påmelding serier og cuper
Forsikringer
Bankkostnader og renter
Sum andre driftskostnader
Resultat
Nytt oppsett av regnskapet 2021 og
budsjett 2022

Budsjett 2021

Regnskap 2021

300.000,00
350.000,00

160.627,00
289.133,00

1.600.000,00

-150.000,00

1.775.323,00
359.022,00
2.584.085,00
-68.497,00
-100.832,00
-280.123,00
-211.386,00
-243.625,00
-515.875,00
-13.580,00
-140.408,00

-200.000,00
-420.000,00

- 15.360,00
-74.599,00
-142.899,00

-65.000,00

-47.773,00

-160.000,00
-45.000,00
0,00
-2.220.000,00
50.000,00

-106.975,00
-82.450,00
-0,00
-2.044.382,00
539.700,00

2.250.000,00
-130.000,00
-200.000,00
-90.000,00
-210.000,00
-550.000,00

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Salgsinntekter. Avgiftsfrie
Kiosksalg, utenfor avgiftsområdet

-kr

160 627,00

-kr

300 000,00

Andre offentlig tilskudd

-kr

289 113,00

-kr

350 000,00

Treningsavgifter

-kr

1 775 323,00

-kr

1 600 000,00

Arrangement

-kr

341 750,00

-kr

600 000,00

Andre driftsinntekter

-kr

17 272,00

Sum salgs og driftsinntekt

-kr

2 584 085,00

-kr

2 850 000,00

Innkj kiosk

kr

68 497,00

kr

150 000,00

Kostnader egne arrangementer

kr

280 123,00

kr

600 000,00

Sum varekostnad

kr

348 620,00

Lønn

kr

108 800,00

kr

150 000,00

kr

22 000,00

kr

260 000,00

Feriepenger

kr

14 027,00

Arbeidsgiveravgift

kr

16 751,00

Annen kostnadsgodtgjørelse

kr

1 978,00

Dommerutgifter

kr

203 535,00

Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)

kr

29 450,00

Trenergodgjørelse <80.000(med aga)

kr

10 000,00

Sekretariat

Trenergodtgjørelse utenom lønn
Annen personellkostnad

kr

30 381,00

Sum lønnskostnad

kr

414 922,00

kr

432 000,00

Leie lokaler, hall mv

kr

11 000,00

kr

300 000,00

Leie

kr

515 875,00

kr

500 000,00

Renhold

kr

500,00

Leie datasystemer

kr

998,00

Inventar

kr

902,00

Driftsmaterialer

kr

180,00

Utstyrsrefusjon dommere

kr

10 070,00

kr

15 000,00

Bilgodtgjørelse oppgavepliktig

kr

122 982,00

kr

450 000,00

Bilgodtgjørelse ekstern/dommere

kr

19 060,00

kr

40 000,00

Reisekostnad, ikke oppg.pliktig

kr

14 319,00

Refusjon bom

kr

4 010,00

Reiseutjevning

kr

1 588,00

kr

20 000,00

Reisekostnad ekstern/dommere

kr

11 310,00

Reklameartikler

kr

15 360,00

Bøter, gebyrer og omberamming

kr

17 000,00

Kontingent fradragsberettiget

kr

12 526,00

Oppmerksomheter

kr

1 500,00

Forsikringspremie

kr

82 450,00

kr

90 000,00

Styremøter, interne møter

kr

1 854,00

kr

20 000,00

Idrettsutstyr, rekvisita

kr

140 408,00

kr

250 000,00

Spillerlisenser

kr

2 600,00

Overganger

kr

13 300,00

kr

10 000,00

Idrettsfaglig utdanning og kurs

kr

74 599,00

kr

250 000,00

Påmelding stevner, arrangement

kr

106 975,00

kr

200 000,00

Internfakturering Støtte/tilskudd +

kr

99 477,00

kr

200 000,00

Annen driftskostnad

kr

1 280 843,00

kr

2 345 000,00

DRIFTSRESULTAT

-kr

539 700,00

-kr

73 000,00

Treningsavgifter for 2022
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 2022
Dersom økonomien endrer seg (kullenes størrelse, deltakelse i % pr kull og generelt inntektssiden), å
må det medregnes at treningsavgiften må økes.
Forslag til treningsavgifter i 2022
Kull
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Junior
Senior dame og herre

Treningsavgift
800
1200
1500
2300
2500
2550
3500
3750
3750
3800
4250
4250

Innkomne saker
Ingen saker innmeldt

Valg
Det ble ikke oppnevnt valgkomité på årsmøtet 2021

Valg til styre
Verv

Navn

Innstilling til årsmøtet 2022

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Mats Thorsø Hansen
Stian Jarwson
Anne Berit Stubbe
Hans Oust
Inger Johanne M. Søreide
Inger Margrethe Moa
Mads Island
Ørjan Pedersen

Mats Thorsø Hansen
Inger Margrethe Moa
Anne Berit Stubbe
Hans Oust
Ørjan Pedersen
Mads Island

Styremedlem

Styremedlem
Sportslig utvalg
Velges av styret

Valgkomité

Styret vil nedsette valgkomite i løpet av sesongen.

Steinar Lium

Martin Søreide

