
ÅRSMØTE
CSK Fotball

2023

Innkalling til CSK fotball sitt årsmøte
Dato: 7. mars 2023

Tidspunkt: 19.00-21.00
Sted: Stue 2, Varmbo arena

VELKOMMEN, FLOTTE MEDLEM!
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2023
Kjære medlem, velkommen til årsmøte til CSK fotball. Årsmøtet er gruppas høyeste myndighet
og alle medlemmer har stemmerett. Det er her du kan påvirke klubben i den retningen du
mener er best for CSK.

Velkommen skal du være, og godt årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i CSK fotball
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1. Møtekonstituering

1.1 VEDTAKSSAK – Godkjenne stemmeberettigede
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Alle med gyldig medlemskap i foreningen har stemmerett. For å ha gyldig medlemskap må du
være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned samt gjort opp de
økonomiske kravene fra klubben. For at møtet skal være vedtaksdyktig må det møte minst
antall personer som det er på valg.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.
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1.2 VEDTAKSSAK – Velge dirigent
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Dirigent er den som leder møtet, gir ordet til de som ønsker det og holder tiden under møtet.
Fotballstyret innstiller Inger Margrethe Moa som dirigent. Hun er leder av fotballstyret og har
god kjennskap til sakene.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger Inger Margrethe Moa som dirigent.
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1.3 VEDTAKSSAK – Velge protokollfører
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Gjennom årsmøtet vil det bli skrevet referat, eller protokoll. Dette for at vi skal kunne se tilbake
på hva som er diskutert, hvordan diskusjonen utarter seg og hva konklusjonen, eller vedtaket, i
saken er til slutt.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner Monja Lien Jakobsen som protokollfører.
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1.4 VEDTAKSSAK – Godkjenne underskrivere av protokoll
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Gjennom årsmøtet vil det bli skrevet referat, eller protokoll. For at man skal sikre at referentene
har gjort en solid jobb under årsmøtet og ferdigstillingen av referatet er gjort riktig må vi ha to
representanter som kan lese gjennom referatet, sikre at det stemmer med det som ble sagt
under generalforsamlingen og signere protokollen.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger xxx og xxx til å signere protokollen.

7



1.5 VEDTAKSSAK – Godkjenne innkalling
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Innkallingen til årsmøtet ble publisert på nettsiden til CSK 1. februar 2023. Denne nyhetssaken
ble også delt på hovedlagets Facebookside samme dag.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen til generalforsamlingen.
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1.6 VEDTAKSSAK – Godkjenne sakslisten
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Sakslisten ble lagt ut på CSK sin hjemmeside og delt i ulike Facebook-grupper tilknyttet CSK
fotball 28.02.2023. Sakslista ligger i sin helhet på side 3 i dette dokumentet.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner sakslisten.
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2. Årsberetning

2.1 VEDTAKSSAK – Behandle årsberetning
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Årsberetning CSK fotball 2023

Styret i CSK fotball har i år bestått av:

Mats Thorsø Hansen, leder Ørjan Pedersen, styremedlem

Inger Margrethe Moa, nestleder Steinar Lium, styremedlem

Hans Oust, styremedlem Martin Søreide, styremedlem

Anne-Berit Stubbe, styremedlem Mads Island, styremedlem

Mads Island trådte ut av styret etter kort tid, og i oktober ba Mats Thorsø Hansen om å bli
erstattet som leder og gikk ut av styret. Fra oktober 2022 til mars 2023 har Inger Margrethe
Moa fungert som styreleder og Hans Oust som nestleder.

CSK fotball har pr i dag rundt 820 fotballspillere fordelt på alle ledd i verdikjeden, og sesongen
2022 ble en sesong der vi endelig kunne gå tilbake til normalen og ha høy aktivitet. Styret er
godt fornøyd med håndteringen av pandemien med hensyn til videreutvikling av fotballen i
CSK. Vi har hatt en sesong med god sportslig utvikling, hvor klubben nådde en av sine
målsettinger ved at senior kvinner rykket opp til 3. divisjon. Fotballstyret og sportslig utvalg har
utviklet et godt samarbeid, med stor åpenhet rundt hverandres prosesser og tett samhandling
rundt saker i skjæringspunktet mellom administrativ og sportslig ledelse.

Etter påske satte vi i gang et tilbud om kveldsmat i cageballstua tirsdager og onsdager fra 18
til 21. Målet var at kveldsmaten skulle bli en sosial arena for spillere og andre som oppholdt
seg på og rundt banen i dette tidsrommet. Kveldsmaten ble veldig populær, spesielt blant de
yngste spillerne. For å drifte kveldsmaten samarbeidet styret med administrasjonen som
bestilte mat, og kioskvaktene som satte mat på bordet og sørget for god stemning. Denne
bruken av lokalet har ført til at enkelte har tatt til orde for å gjøre om cageballstua til klubbhus
for CSK fotball. Dette initiativet skal fotballstyret drøfte med styrende organer i klubben.

I august kunne vi endelig ta i bruk vår nye 11’erbane etter hvert som anleggsarbeidet gikk mot
slutten. Etter flere år med utslitt dekke har vi nå en flott 11’erbane med undervarme i CSK!
Åpningen ble markert med en fest 18. september med flere kamper på den nye banen,
aktiviteter for barn på 7’ern og marsipankake til alle. Dette ble en veldig fin dag. Etter at høst
gikk over til vinter har forholdene på banen variert veldig. Oppvarming av banen kom sent i
gang på grunn av forsinkelser i leveranser av teknisk utstyr, og vintersesongen har så langt
delvis vært preget av uforutsigbare treningsforhold. Fotballstyret og CSK anlegg har hatt
møter for å klargjøre forventninger til vinterdrift og har hatt fortløpende kommunikasjon
gjennom vinteren etter hvert som vær og føre har endret seg.
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Charlottenlund fotball ble i året som gikk resertifisert som kvalitetsklubb nivå 1, men etter at
NFF Trøndelag i høst foretok en gjennomgang av klubbene i fylket, ble vi invitert til
fotballkretsens utviklingsprogram Klar til kamp sammen med andre trønderske klubber. CSK
scorer lavt på flere kriterier i Kvalitetsklubbprogrammet, samt på spillerutvikling og
lederutvikling, pluss at vi som klubb har for mange kampendringer etter fristen.
Gjennomgangen viser også at vi scorer lavt på trenerutvikling, men det er kun på papiret, og
skyldes uklok føring i FIKS. CSK er derimot gode på å tilby og gjennomføre trenerkurs! Klar til
kamp! ble gjennomført i perioden oktober til desember. Styrets leder, nestleder og
representanter fra SPU deltok på programmet.

Fotballstyret har fått på plass dommeransvarlig, etter at den forrige trakk seg midt i sesongen.
Vedkommende får en plass i sportslig utvalg.

I det kommende året vil styret ha fokus på blant annet disse sakene:

● Fotballstyret har hatt for få medlemmer store deler av det foregående året. Nå blir det
viktig å få på plass et fulltallig styre og fordele oppgaver og ansvarsområder på en
hensiktsmessig måte, slik at fotballstyret fortsatt blir en god medspiller til
fotballaktiviteten i klubben. Vi må blant annet få på plass ansvarlige for kiosken, de
frivillige og for rekruttering.

● CSK fotball har stram økonomi, noe som gjør at prioriteringene er tøffe når penger skal
fordeles. Fotballstyret vil jobbe for å øke inntektene på fotballsiden i takt med det økte
aktivitetsnivået i fotballen.

● Klubben skal være sjef i Charlottenlund sportsklubb. CSK fotball har mange aktive
deltakere og fotballstyret ønsker å samarbeide godt og tett med SPU, trenere og
lagledere på alle kull for å sikre at klubbens verdier og sportsplan blir etterlevd.
Fotballstyret og SPU skal også sikre gode sammenslåinger av kull ved å legge til rette
for godt samarbeid og hospitering i forkant. Fotballstyret må sørge for at både
klubbhåndbok og sportslig plan blir ferdigstilt før sesongen er i gang, og at disse
dokumentene blir etterlevd av alle aktører i CSK fotball.

● I året som kommer må fotballstyret jobbe for å skaffe flere treningsflater for fotball.
Styret må også ha fokus på å øke antall tilgjengelige treningstimer på eksisterende
anlegg, da fortrinnsvis cageballhallen. Vi skal fortsette å ha tett kommunikasjon med
anlegg vedrørende vinterdrift av banen, og vi har forventninger til enda flere dager med
spillbar bane gjennom neste vinter, når en kan bruke erfaringene fra i år til å finspisse
styringen av anlegget. Fotballstyret ønsker at kommunikasjonen innad i klubben, og
særlig mellom fotballavdelingen og anleggsavdelingen skal preges av tillit og
vennlighet, og ønsker at alle gjør sitt ytterste for å få til dette i året som kommer.

● Fotballstyret vil i kommende sesong fortsatt støtte arbeidet som gjøres med å
balansere tilbudet til bredde og topp i ungdomsfotballen. Vi skal tilby gode, trygge og
sosiale arenaer for alle, samtidig som vi skal arbeide for at talenter får gode
utviklingsmuligheter i egen klubb. Hvis vi kan hindre noe av spillerflukten, vil vi også
opprettholde antallet spillere på våre lag, og slik hindre at lag går i oppløsning fordi
enkeltspillere bytter klubb.

Fotballstyret vil til slutt takke alle som gjør en innsats for CSK fotball gjennom året. Alle
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trenere, aktive, kioskvakter, dugnadsansvarlige, ansatte, lagledere, kasserere, publikum,
avtroppende styremedlemmer, medlemmer i sportslig utvalg og alle øvrige frivillige i CSK
fotball er helt avgjørende for at CSK kan lage fotballaktivitet for barn, unge og voksne i vårt
nærmiljø. Tusen takk til hver og en! Uten dere hadde vi ikke vært noe særlig til fotballklubb!

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner CSK fotball sin årsberetning.
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3. Økonomi

3.1 VEDTAKSSAK – Behandle årsregnskap 2022
Saksbehandler: Fotballstyret
Vedlegg: 3000-3001 Fotball og fotball skoletid.pdf

SAKSNOTAT
Årsoppgjør vil ikke være ferdig ved årsmøtet i avdelinga. Det ser ut til at vi kommer ut med et
underskudd på om lag 450 000,-. Det er mindre enn det underskuddet som var budsjettert.
Enkeltposten som er mest overskredet er “Intern leie” som omfatter leie av baner, cageballhall
og møterom internt i klubben, hvor baneleia er ekstraordinært stor i 2022.

Fotball etter skoletid er i 2023 ført som eget prosjekt. Derfor er det vanskelig å sammenligne
resultatrapporten med budsjettet. Under sak 3.3 finns en tabell hvor små konti er
sammenfattet, de to prosjektregnskapene er slått sammen, og  med avrundede
regnskapsbeløp.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2022 for CSK fotball.
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3.2 VEDTAKSSAK – Fastsette treningsavgift for 2023
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT

Styrets forslag til treningsavgifter 2023

Treningsavgifter 2022 2023 Økning Rate

2016 800 1000 25 % 500

2015 1200 1500 25 % 750

2014 1500 1800 20 % 900

2013 2300 2800 22 % 1400

2012 2500 3100 24 % 1550

2011 2550 3200 25 % 1600

2010 3500 4100 17 % 2050

2009 3750 4500 20 % 2250

2008 3750 4700 25 % 2350

2007 3800 4700 24 % 2350

Junior 4250 5300 25 % 2650

Senior 4250 5300 25 % 2650

På grunn av økte kostnader og prisstigning foreslås for første gang siden 2017 å øke
treningsavgiftene. Økningen tilsvarer inflasjonen siden 2017. Styret foreslår at
treningsavgiftene deles opp i to delbeløp, med forfall i april og august.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner fotballstyrets forslag til treningsavgift for 2023.
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3.3 VEDTAKSSAK – Behandle budsjett 2023
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Budsjett
2022

Regnskap
2022

Budsjett
2023

Salgs og driftsinntekt

3250 Inntekter fra egne arrangementer 457000 457000

3440 Andre offentlige tilskudd 350000 349000 350000

3922 Treningsavgifter 1600000 1856800 2280000

3964 Kiosksalg 300000 229000 242000

3970 Arrangement 600000 0 0

3971 Lotteri 0 250000 125000

3980 Sponsor 0 20000 0

3992 Andre driftsinntekter 0 58000 0

Sum 2850000 3219800 3454000

Varekostnad

4312 Innkjøp kiosk 150000 103000 110000

4500 Fremmedytelse/underentreprise 0 -38450 0

4800 Kostnader egne arrangement 600000 576370 580000

Sum 750000 640920 690000

Lønnskostnad

5000 Lønn 150000 102000 300000

5020 Feriepenger 0 12000 30000

5400 Arbeidsgiveravgift 22000 16000 45000
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5610 Dommerutgifter 260000 249000 263000

5620 Trenergodtgjørelse uten aga 0 83000 30000

5622 Trenergodtgjørelse utenom lønn 0 23000 20000

432000 485000 688000

Annen driftskostnad

6310 Leie andre baner 300000 341000 200000

6315 Intern leie 500000 888000 480000

6580 Utstyrsrefusjon dommere 15000 6000 10000

6860 Eksterne møter 0 4000 5000

6870 Sosiale arrangement 0 9000 0

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 450000 163000 200000

7120 Bilgodtgjørelse ekstern/dommere 40000 29000 30000

7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig 0 111000 115000

7150 Reisekostnad ekstern/dommere 0 40000 45000

7400 Kontingent fradragsberettiget 20000 25000 30000

7407 Bøter omberamming 0 50000 0

7500 Forsikringspremie 90000 91000 100000

7710 Styremøter interne møter 20000 0 5000

7730 Idrettsutstyr rekvisita 250000 237000 300000

7751 Overganger 10000 17000 20000

7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs 250000 185000 200000

7765 Påmelding stevner arrangement 200000 217000 230000
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7984 Internfakturering støtte tilskudd 200000 0 0

7994 Internfakturering støtte tilskudd 0 130000 0

7790 Andre kostnader 0 0 110000

2345000 2543000 2080000

Totale kostnader 3527000 3668920 3458000

Resultat -677000 -449120 -4000

Budsjettforslaget for 2023 preges av at samfunnet er i en periode med forhøyet inflasjon.
Styret har likevel funnet rom for at pengebruken på trenerkrefter i ungdomsfotballen økes
betydelig mer enn inflasjonen. Ut over denne satsingen er det etter styrets skjønn et stramt
budsjett. Styret håper det blir enklere å finne rom for en enda tydeligere satsing på sportslig
kvalitet neste år.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar CSK fotballs budsjett for 2023.
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4. Valg

4.1 VALG – Valg av styre
Saksbehandler: Valgkomiteen

SAKSNOTAT
Valgkomiteens innstilling til CSK Fotballstyret 2023

Årets Valgkomite er utpekt av CSK fotballstyre. Valgkomiteens arbeid har foregått i desember
2022 og januar 2023.

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
• Frode Hammer
• Tore Kjøl
• Stian Jarwson
• Inger Søreide

Valgkomiteen har følgende innstilling til CSK fotballstyre 2023:
• Inger Margrethe Moa (styreleder)
• Martin Søreide (styremedlem)
• Hans Oust (styremedlem)
• Ørjan Pedersen (styremedlem)
• Marthe Spjøtvold (styremedlem)
• Bård Engeseth (styremedlem)
• Jeppe Lund Aaker (styremedlem)

Kommentar pr. 27.02.23: Med denne innstillingen mangler styret ett medlem. Styret og
valgkomiteen vil fram mot årsmøtet være på utkikk etter et nytt medlem. Styret og valgkomiteen
setter stor pris på forslag og innspill i denne saken.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger Inger Margrethe Moa som styreleder i CSK fotball, samt Martin Søreide, Hans
Oust, Ørjan Pedersen, Marthe Spjøtvold, Bård Engeseth og Jeppe Lund Aaker som
styremedlemmer. Årsmøtet gir fotballstyret rett til å konstituere seg selv og fordele øvrige
ansvarsområder på det første møtet etter valget.
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4.2 VALG – Valg av valgkomite
Saksbehandler: Fotballstyret

SAKSNOTAT
Følgende personer er forespurt og har takket ja til å sitte i valgkomiteen det neste året:.

Innstilling:
Leder Frode Hammer
Medlem Anne-Berit Stubbe
Medlem Anders T. Bakken

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger Frode Hammer til leder og Anne-Berit Stubbe og Anders T. Bakken til
medlemmer i valgkomiteen for 2023.
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TAKK FOR DENNE GANG
Takk for denne gang, takk for din stemme og takk for at du bruker tiden din på å styre CSK i
den retningen du mener er rett.

Vel overstått årsmøte 2023.

Med vennlig hilsen
Styret i CSK fotball
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