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Referat fra årsmøte i Tvedestrand Fotballklubb 4.mars 2021. 

 

1. Valg av dirigent og referent 

Erik Pedersen ble valgt til ordstyrer, Anne Ulevåg Marcussen ble valgt til referent. 

 

2. Velge 2 til å underskrive protokollen 

Mari Granerud og Jostein Langballe ble valgt til å undertegne protokollen. 

 

3. Godkjenne innkalling 

Innkalling ble godkjent. Annonsering ble gjort i h.h.t. vedtekter. Årsmøtet ble avholdt 
på VGS på Mjåvann og de som ønsket kunne delta på Teams. 

 

4. Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble sendt ut digitalt i forkant av årsmøtet, til styret og til nye som stilte til 
valg, og ble fremvist på årsmøtet. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 

5. Årsberetning 

Årsberetningen ble sendt ut digitalt i forkant av årsmøte, til styret og til nye som stilte 
til valg, og ble fremvist på årsmøtet. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 

6. Regnskap 2020. 

Årsregnskap for 2020 ble sendt ut digitalt til styret og til nye som stilte til valg, og ble 
fremvist på årsmøtet. 

To kommentarer fra revisor: Fotballklubben må følge opp utestående kontingenter og 
følge opp attestasjoner av fakturaer. 

Fra nå av tas alle bilag med på møter og får underskrifter før de sendes videre. 
Klubben jobber godt med utestående kontingenter og har 5 utestående fra 2020. 

I 2020 hadde klubben en omsetning på 590.490,- og et resultat på 171.273,-  som er 
det beste resultatet siden 2010. 25 % av overskuddet, dvs. 42.818,- overføres Jarls 
ungdomsfond i h.h.t. tidligere vedtak. Fristen for å søke Jarls ungdomsfond om midler 
til prosjekter, er 15. mars. Bedriftskostnader har vært lav grunnet Covid 19, samt 
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ingen utgifter til brøyting, dommer avgifter etc.  Økonomiansvarlige i klubben har vært 
flinke til å søke om koronamidler. Regnskapet ble godkjent. 

Formann og revisor har signert regnskapet. 

 

7. Budsjett 2021. 

Driftsinntekter i 2020 var på 590.000,- og budsjettet er satt opp ut i fra det. Utgifter er 
likt med tidligere. Budsjettet for 2021 ble sendt ut digitalt i forkant av årsmøtet og ble 
fremvist på årsmøtet. Ingen kommentarer. Budsjettet ble godkjent. 

 

8. Innkommende forslag. 

Ingen forslag innkommet. 

 

9. Fastsette kontingent 2021. 

På årsmøtet 2020 ble det vedtatt å øke kontingenten, men pga Covid 19 ble 
kontingenten satt ned til halv i koronaåret. Klubben viderefører kontingenten fra 
årsmøtevedtak 2020. 

6-12 år: 1300 kr 

13-16 år: 1700 kr 

Trimlag voksen: 700 kr 

Støttemedlemmer: 200 kr 

Trenere, ledere og styremedlemmer: 200 kr 

Søskenmoderasjon: Halv pris på søsken og på barn av trenere/ledere/ 
styremedlemmer. 

Klubben vurderer kontingenten underveis i forhold til hvordan året blir.  

 

10.Valg 

Styret i 2020 har bestått av: 

Leder:                  Andreas Torkelsen 

Nestleder:  Jostein Langballe 

Kasserer:   Grethe Nymo 

Sekretær:   Anne Ulevåg Marcussen 

Styremedlemmer:  Trond Arvid Tengelsen, Mari Granerud, Ann Kristin Botn                          
Stausland, Birgitte Botn (frem til sommeren 2020) 
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Varamedlemmer:  Morten Christiansen, Vigdis Monrad (styremedl. fra sommer 20) 

Bonus varamedl.:  Erik Pedersen, Oddvar Pedersen 

Revisor:  Bjørn Walle 

Regnskapsfører: Avenir regnskap 

 

Nytt styre består av:  

Stilte til gjenvalg:  Grethe Nymo, Mari Granerud og Trond Arvid Tengelsen. 

1 år igjen:            Anne U. Marcussen, Jostein Langballe, Vigdis Monrad,                    
Morten Christiansen   

Nye kandidater: Arne Marcussen Hübertz, Margareth Aasebø Jørgensen, 
Verónica Pájaro, Elin Hansen 

 

Ledergruppe ble valgt:  Mari Granerud, Jostein Langballe og Grethe Nymo.  

I første styremøte, 11.mars, konstitueres det nye styret.  

Bjørn Walle er valgt som revisor for 2021. 

Regnskapsfører, Avenir regnskap, videreføres.  

 

 

 

____________________________       

Jostein Langballe  

 

 

                                                     

___________________________ 

Mari Granerud 

 

 

 


