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DAGSORDEN 

 
ÅRSMØTE FK MJØLNER 22. MARS 2018 

 
Dagsorden  
 
1) Godkjenne de stemmeberettigede  
2) Godkjenne  

a) innkalling,  
b) sakslisten og  
c) forretningsorden  

3) Velge  
a) Ordstyrer,  
b) referent og  
c) to medlemmer til å skrive under protokollen  

4) Behandle årsberetninger  
a) Styrets årsrapport  
b) Sportslig utvalg   
c) A-lag  
d) Rekruttlag  
e) Dame-lag  
f) Ungdomsutvalg  
g) Funn Cup  
h) Kontrollkomite (Vedlegg 1)  
i) Revisors beretning (Vedlegg 2)  

5) Behandle regnskap i revidert stand (Vedlegg 3)  
6) Behandler forslag og saker  

a) Ansvarsfrihet for styret  
b) Vedta klubblov 
c) Øke antall medlemmer i styret 

7) Fastsette medlemskontingent  
8) Budsjett  
9) Behandle organisasjonsplan  
10) Valg  

a) Leder og nestleder  
b) Styremedlemmer og varamedlemmer  
c) Andre valg  
d) To revisorer  
e) Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd  
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  

 
FK Mjølners klubblov er lagt ut på klubbens websider. 
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STYRETS ÅRSRAPPORT 

 

Styrets sammensetning  

Styret har siden årsmøtet bestått av følgende medlemmer:  

Leder Tage Karlsen  

Nestleder Ingrid Martensson Bortne  

Styremedlem Lena Moe  

Styremedlem Sverre Mogstad  

Styremedlem Bård Arntsen  

Halvar Nilsen har vært varamedlem.  

 

Organisasjonens virksomhet  

Klubben er selv ledende og frittstående med utelukkende personlige 

medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges 

Idrettsforbund. Organisasjonen drives fra Narvik. Klubben har 

kontoradresse på Narvik Stadion.  

 

Mål  

Klubbens visjon, verdigrunnlag og mål er beskrevet i klubbhåndboka som 

kan leses på www.fkmjolner.no.  

Medlemskap i andre organisasjoner:  

Klubben er medlem i Divisjonsforeningen, Norsk breddefotballforening og 

Narvikregionens Næringsforening.  

 

Eierskap  

Klubben eier Narvik Stadiondrift AS 100%. Styret i Narvik Stadiondrift har 

bestått av: Leder Lena Moe Styremedlem Torbjørn Sneve Styremedlem 

Tage Karlsen.  

Det har vært avholdt ett styremøte i Narvik Stadiondrift.  

Driftsavtalen med Narvik kommune gikk ut ved årsskiftet 2017/2018 og 

avtalen er forlenget til 31.08.2018 i påvente av at drift av Narvik Stadion 

skal settes ut på anbud i henhold til kommunens retningslinjer.  
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Organisasjon  

Klubben har hatt 2 fast ansatte i 2017. Kenneth Claeson i deltidsstilling 

som klubbsekretær og Frank Andersen i deltidsstilling som 

turneringsansvarlig for Funn Cup og markedsansvarlig. Kenneth er også 

deltidsansatt i Narvik Stadiondrift. Daglig ledelse har vært fordelt på 

styremedlemmer som har hatt ulike fokus-/ ansvarsområder. Enkelte 

trenere og spillere har midlertidige deltidsengasjement i klubben.  

 

Likestilling  

Styret har bestått av 3 menn og 2 kvinner. I tillegg har leder i 

ungdomsutvalget, som er kvinne, deltatt i styremøter. Administrasjonens 

2 ansatte er begge menn.  

 

Arbeidsmiljø  

Styret anser arbeidsmiljøet blant klubbens fast ansatte, styret, øvrige 

tillitsvalgte, spillere og øvrige medlemmer som godt. Det har ikke vært 

registrert arbeidsulykker eller skader i forbindelse med virksomheten.  

Det har vært registrert konflikter mellom trenere og foreldre. Sportslig 

utvalg håndterer slike saker, og en sak ble løftet til styret.  

Styret har laget egne retningslinjer for konflikthåndtering og anmoder om 

å varsle tidlig slik at konflikter løses før sakene blir unødvendig store.  

 

Ytre miljø  

Klubbens virksomhet utgjør i seg selv ingen risiko for forurensning eller 

skader på ytre miljø.  

Det må likevel nevnes at det er skrevet en del om gummigranulat fra 

kunstgressbaner kan utgjøre en risiko på miljøet. NFF har lenge anbefalt 

baneeiere å samle opp granulat for gjenbruk eller deponering.  

 
Mjølner og Narvik Stadiondrift er kjent med problemstillingen og vil 

etterfølge retningslinjer for håndtering av gummigranulater.  
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Forskning og utvikling  

Klubben driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, både på sport og 

organisasjon. Dette arbeidet gjøres i hovedsak i de enkelte lag/grupper, 

utvalg og styre.  

 

Styrets arbeid  

Det har vært avhold 12 styremøter og flere arbeidsmøter i 2017.  

Årsmøtet ble avholdt 27. mars 2017.  

 

Møter i andre organisasjonsledd  

Styret har vært representert på følgende møter i andre organisasjonsledd:  

Kretsting (Kenneth Claeson)  

Terminlistemøte Divisjonsforeningen (Jan-Børre Dybwad)  

 

Kurs, seminarer ol.  

Styrets medlemmer tok sammen med administrasjonen kurset FLK 1 

(Fotballeder) 30. august 2017.  

 

Andre aktiviteter  

Mjølner arrangerte et åpent medlemsmøte i september 2017. Der 

presenterte styret og administrasjonen status om drift og sport og vi 

mottok gode tilbakemeldinger. Det kom mange innspill fra møtet der ca. 

50 personer deltok. Mjølner kommer til å arrangere flere møter av denne 

typen etter behov.  

 

Naboklubbsamarbeid  

Mjølner tok høsten 2017 et initiativ overfor naboklubber for å få til et 

tettere og mer strukturert samarbeid. Dette resulterte i to avtaler 

sammen med Ballangen, Håkvik, Hardhaus, Beisfjord og Bjerkvik. 

Ledelsen i klubbene har møttes på nytt i 2018. De sportslig ansvarlige i 

klubbene har også møttes nå i 2018 og skal møtes fast fire ganger i året.  
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Klubbene har bl.a. satt opp en felles kalender for å samordne turneringer,  

fotballskoler, kurs m.m. Vi vil også invitere med flere klubber i 

samarbeidet.  

 

Kvalitetsklubb  

Arbeidet med kvalitetsklubb nivå 1 ble ferdigstilt, og klubben ble godkjent 

2. november 2017. Kvalitetsklubbeviset har fått sin plass i klubbhuset. 

Kvalitetsklubb innebærer at klubben har vedtatt en klubbhåndbok og en 

sportsplan som begge er gjort tilgjengelig på klubbens websider. Styret 

ber om at interessenter leser klubbhåndboka og sportsplanen og gir 

innspill til forbedringer.  

I forbindelse med kvalitetsklubbarbeidet ble også andre viktige styrende 

dokumenter vedtatt. Herunder: Retningslinjer kommunikasjon, 

Retningslinjer for konflikthåndtering og håndtering av lagkontoer.  

 

Datasikkerhet/ skylagring  

I løpet av året ble Microsoft SharePoint tatt i bruk for epost og lagring av 

dokumenter. Sårbarheten for å miste data er med dette blitt betydelig 

lavere, i tillegg til at dokumenter er lett tilgjengelig for brukere.  

 

Kommunikasjon  

I 2017 vedtok styret å utgi Mjølnernytt. Det ble utgitt 3 eksemplarer av 

Mjølnernytt. Klubben fikk også nye websider i 2017 og er aktiv på 

Facebook. Mjølnernytts videre eksistens vurderes fortløpende, men 

behovet er mindre etter at ny web-side ble tatt i bruk høsten 2017.  

 

Forsikring  

Klubben har tegnet ansvarsforsikring som omfatter bedriftsansvar, 

produktansvar, kriminalitetsforsikring og styreansvar. I tillegg har klubben 

en kollektiv ulykkesforsikring.  
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Betalingsløsninger  

I forbindelse med Funn Cup 2017 ble iZettle (kassasystem) og Vipps tatt i 

bruk.  

 

Gjeld Narvik kommune  

Det har vært møter med Narvik kommune vedrørende gjeld som har sin 

opprinnelse fra etablering av kunstgress på hovedarenaen i 2007 og 

tidligere års drift. I møtene har Mjølner og Narvik kommune blitt enige om 

å gjøre opp gammel gjeld mot overtakelse av banedekket på «indre bane» 

og utførte rehabiliteringer på Narvik Stadion. Saken ble behandlet i 

bystyret 21.12.17 og resultatet av senere forhandlinger skal behandles på 

nytt i bystyret 1. mars 2018.  

Søknad om spillemidler for nytt kunstgress på «indre bane» og etablering 

av kunstgress på Jaklamyra ble levert høsten 2017. Det gjenstår noe 

arbeid i 2018.  

 

Sport  

Klubbens sportslige resultater har vært svært gode. Det vises for øvrig til 

beretninger fra seniorlagene, sportslig utvalg og ungdomsutvalget. A-

lagets opprykk omtales likevel.  

Underveis i sesongen ble det klart at A-laget var en opprykkskandidat. 

Styret besluttet å bruke denne muligheten til å styrke laget. Opprykket til 

2. divisjon har stor relevans for styrets arbeid fremover fordi lag i 2. 

divisjon må ha klubblisens for å delta. Klubblisens vil kreve en søknad 

med store krav til organisasjon og økonomi.  

 

Anlegg 

Mjølners trenings- og kamparena er på Narvik stadion og banen på 

Jaklamyra. I 2017 har Narvik kommune byttet banedekke på 

hovedarenaen. I denne forbindelse ble det gjort en dugnadsinnsats for å 

gjøre banedekket klart til vintersesongen. Videre er inngangspartiet, 

herrelagsgarderoben og møterommet pusset opp.  
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Økonomi  

Det vises til vedlagte årsregnskap. Regnskapet viser et positivt resultat på 

ca. 120 000. Sum driftsinntekter omtrent som budsjettert etter en ekstra 

innsats på slutten av året med lotteri og dugnader på hovedarenaen for å 

gjøre den klar til trening i vinter.  

Varekostnadene har hovedsakelig økt som følge av bespisning under Funn 

Cup. Lønn og personalkostnader ble noe høyere enn budsjettert, 

hovedsakelig på grunn av ansettelse av markedsansvarlig.  

Avskrivningene er redusert noe etter en vurdering av avskrivningstid og 

restverdi på bussen.  

Andre driftskostnader er lavere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av 

lavere leiekostnader, lavere kostnader til leie av transportmidler og kamp-

/ treningsutstyr.  

 

Finansiell situasjon  

Klubbens samlede gjeld pr 31.12.2017 var kr. 5 640 000. 

I forbindelse med forhandlingene om gjelden til Narvik kommune ble det 

kjent for styret at gjelden til kommunen er betydelig høyere enn det som 

har vært bokført i Mjølners regnskap. Total gjeld til Narvik kommune ved 

årsskiftet er 1.9 MNOK, bokført gjeld pr 1.1.2017 var kr 1,3 MNOK. Saken 

ble behandlet i Bystyret 1. mars og oppgjøret mot Narvik kommune vil 

fremkomme i sin helhet i regnskapet for 2018. 

Klubbens øvrige gjeld består av lån for etablering av banedekker på 

Jaklamyra og «indre bane». Etter en nedbetaling i 2017 er denne gjelden 

3,6 MNOK.  
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A-LAGET 

 

STØTTEAPPARAT  

Stian Johnsen Hovedtrener  

Frank Andersen Trener  

Stig Henriksen Oppmann  

Jonas Strømsnes Fysioterapeut  

Roger Bordal Manuell terapeut  

Bernhard Holthe Lege  

NYE SPILLERE  

Mathias Johnsen, Artur Juchno, Daniel Gunevic, Daniel Ravneng,  

AVGANGER I LØPET AV SESONGEN  

Børge Borgen, Henning Larsen, Lars Strand Sørensen, Fredrik Collin  

Nye spillere i løpet av sesongen: 

Aleksander Torvanger, Simon Evjen, Mathias Nicolaisen, Jonas Simonsen, 

Henrik Evjen  

PRIORITERINGER OG MÅLSETNINGER  

Resultatmål: - Øvre halvdel av tabellen  

Utviklingsmål:  

- Fortsette utviklingen av tekniske ferdigheter som pasning, mottak, 

skudd.  

– Fortsette utviklingen av kollektiv samhandling. Hvordan vi ønsker å 

opptre offensivt og defensivt. Dette ved å kunne være dyktige nok på å 

styre og kontrollere kamper.  
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– Forbedre den fysiske kapasiteten. Hovedfokus på utholdenhet.  

Oppkjøring 2017: Etter sesongen 2016 holdt vi gruppen i gang med 2-3 

treninger i uken i november og desember. I denne perioden var fokuset å 

prøve å holde kapasiteten oppe. Treningene ble gjort i Narvikhallen eller 

på Stamina. Med bedre forutsetninger i denne perioden, kunne vi starte 

tidligere med mer trening og ikke minst treningskamper. Dette gjorde at vi 

fikk planlagt oppkjøringen på en bedre måte enn året før.  

Vi fikk spilt 5-6 treningskamper og 2 kamper for å kunne kvalifisere oss til 

1 runde i cupen.  

Det ble seier i 1. og 2. kvalik. runde i cupen borte mot Landsås (5-2) og 

hjemme mot Melbo (4-1). Dette medførte at vi møtte Finnsnes i første 

runde av cupen. Her presterte vi en god kamp, men det ble dessverre tap 

3-2 etter ekstraomganger.  

Første kamp i serien ble borte mot Alta 2. Vi vant kampen 1-0 og fikk en 

god start på sesongen. Av de 9 første kampene vant vi 6, noe som gjorde 

at vi var med i toppen.  

Så gikk vi inn i en meget god periode. I tillegg til at vi forsterket laget 

med Aleksander Torvanger (fra Bodø Glimt) og Simon Evjen (fra Alta), 

gjorde vi som gruppe en meget god siste halvdel av vårsesongen og vi 

vant de siste 5 kampene. Dette gjorde at vi tok ferie på toppen av 

tabellen med 5 poeng ned til Skedsmo og 6 poeng ned til Senja.  

Etter en liten ferie på 12 dager hadde vi oppstart med felles treninger. 

Dette for å få gode forberedelser inn mot en spennende høst. Vi hadde en 

tøff start med Skedsmo borte og Senja hjemme i de 2 første kampene. 

Borte mot Skedsmo ble det 0-0, noe som gjorde at serien ble enda 

jevnere.  
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Så var det klart for toppkamp hjemme mot Senja. I en jevn første 

omgang ledet Senja 1-0, men heldigvis klarte vi å snu kampen i løpet av 

de 10 siste minuttene. Her kom begge målene på heading etter corner. 

Johannes Aase skåret 1-1 etter ca 80 minutter. Mens Henning Larsen 

skåret vinnermålet 2 minutter på overtid.  

De siste 10 kampene vinner vi 8, taper 1 og spiller 1 uavgjort.  

Arbeidsmål:  

– Forbedre laget i forsvar og angrep  

– Øke den fysiske kapasiteten i laget gjennom en gradvis økning i 

treningsmengde og intensitet. En viktig del av oppkjøringen, og deretter 

vedlikeholdsarbeid i løpet av sesongen.  

– Være et positivt forbilde på klubbens arrangementer: Sponsor-cup, 

Fotballskole, oppstart 6-års-gruppe, dømming i Funn-cup og barne- og 

ungdoms avslutning.  

Planlagte og gjennomførte tiltak:  

– Mye kollektiv samhandling. Repetisjoner på hvordan vi ønsker å fremstå 

offensivt og defensivt. Fokus og feedback på bevegelsesmønster med og 

uten ball i de ulike rollene.  

– Fokus på restitusjon og gjennomføring av restitusjonstiltak etter trening 

og kamp; Nedjogg, væskeinntak, hvile og ernæring.  

– Skape og gjennomføre utfordrende øvelser og miljø for å forbedre 

fotballferdighetene i laget.  

– Forbedre fysisk kapasitet gjennom ukentlige spilleøkter og deler med 

løpeøkter. Test av løpskraft flere ganger i året.  
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– A-laget har deltatt på en positiv måte på ulike arrangementer: Sponsor-

cup, Fotballskole, RCF-løpet, dømming i Funn-cup og barne- og ungdoms-

avslutningen. 

Rammeplan  

I november og desember 2016 holder vi i gang med 2-3 økter i uken. 

Dette gjennomfører vi i Narvikhallen. Fra januar startet vi med 3 økter 

den første uken, før vi øker til 4. Her prøver vi å få gjennomført så mange 

treninger som mulig ute på stadion, men på grunn av noe varierende 

forhold, må vi trene inne i hallen noen økter. Frem mot sesongstart spiller 

vi 6 treningskamper og 2 kamper for å kvalifisere oss til 1 runder i cupen. 

Vi stiller da mye bedre forberedt til seriestart enn vi gjorde året før, selv 

med litt varierende resultater i oppkjøringen.  

Dette for å kunne være flere på treningsfeltet for å kunne legge mer til 

rette for å differensiere øvelser, mer feedback til enkeltspillere og ikke 

minst kunne dele opp gruppen og bruke mer tid på samhandling i 

forskjellige lagdeler. Vi hadde en del utfordringer med tanke på 

treningsforhold i februar og mars. En del treninger ble gjennomført i 

Narvikhallen. Plassen og underlaget der er ikke optimalt med tanke på 

skader. Her vil det på sikt være behov for bedre og mer stabile 

treningsforhold. Til bortekampene hadde vi stort sett tilfredsstillende 

oppladning med tanke på reise, mat og hvile. Vi hadde noen utfordringer 

når det kommer til reise og optimale forberedelser til noen av de kampene 

lengst unna. I tillegg er klubben gode når det kommer til treningsutstyr. 

Det er mange som jobber mye for å kunne legge forholdene til rette for 

best mulige prestasjoner for A-laget.  
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EVALUERING  

Totalt ble det i serien 20 seiere, 2 uavgjort og 4 tap. Vi vant 12 av 13 

kamper borte, kun tap i nest siste runde borte mot Sortland. Vi spilte 

uavgjort mot Harstad og Skedsmo borte. Ellers ble det tap mot Skedsmo, 

Fu/VO og Harstad hjemme.  

Vi hadde en målforskjell på 72-31 (pluss 41), vi skåret flest og slapp inn 

minst i divisjonene. Vi vant da avdelingen med 11 poeng ned til Senja på 

andre plass og 17 poeng ned til Sortland på tredje plass.  

En sesong hvor hele gruppen fra spillere, støtteapparat, styret og alle 

andre som har bidratt til at vi som har jobbet rundt A-laget har hatt gode 

forutsetninger for å lykkes.  

Vi må også jobbe videre med å bygge treningskultur, ønsker også å bidra 

mer i lokalmiljøet og innad i klubben med fadderordning.  

 

Sportslig hilsen trenerteam Frank og Stian 
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REKRUTTLAGET 

 

 
Laget spilte i 5 div og ble ledet av Kenneth Claeson. Assistenttrenere har 

vært Bård Arntsen og Alf Hugo Johansen. Målet for sesongen var å klare 

et opprykk til 4 div. Dette var viktig for å kunne etablere en god 

utviklingsarena for de nest beste spillerne i klubben. I løpet av sesongen 

så vi at spillergruppen ble så stor at det i 2018 ville bli behov for et lag 

ekstra i divisjonsspill. 

Høsten 2017 ble kronet med et fantastisk opprykk etter en dramatisk 

finale i Beisfjord. Oppsummert har laget spilt 18 kamper som resulterte i 

13 seire – 2 uavgjorte – 1 tap. 

Spillergruppen har bestått av 18 rekruttspillere og 10 guttespillere 

gjennom sesongen. Mange har tatt store steg og vi ser at flere banker på 

døren til A-laget. 

 

Nye trenere for 2018 er Robin Bergfald og Arne Eilif Mobakken 
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DAMELAGET 

 

Vi startet opp med treninger i midten av desember 2016, etter fem uker 

med fri fra fellestreninger etter kvaliktapene i begynnelsen av november. I 

oppstartsfasen hadde vi hovedfokus på to ting: klargjøre oss fysisk til en 

lang treningsperiode fra januar til april og å gjøre en prosess med spil-

lerne ifht målsettinger m.m. for laget i henhold til FK Mjølners verdisett. 

I begynnelsen av januar startet vi ordentlig med fire fellesøkter pr. uke. 

Dette gjennomførte i hele oppkjøringsperioden. Den ene økta var ei mor-

genøkt fra 06.30-07.45 der vi hadde fokus på å utvikle individuelle ferdig-

heter. På de tre andre øktene var det et mer relasjonelt fokus. I kampse-

songen ble det gjennomført minst tre fellesøkter pr. uke.  

Kampsesongen startet med NM-kamp mot Fløya, der vi tapte 0-3 i Narvik. 

Seriespillet begynte veldig bra og toppet seg med en veldig god kamp mot 

Håkvik IL, 16.mai på Stadion (9-0). Etter denne kampen fortsatte vi å 

spille mye god «Mjølner-fotball», men begynte å plages mer med å få bal-

len i mål. Likevel klarte vi å vinne første del av seriespillet (dermed Krets-

mester i Hålogaland), og kvalifiserte oss sammen med Sortland IL, til pre-

kvalik sammen med de to beste lagene fra Nordland. Her fikk vi spilt noen 

jevne fotballkamper. Bortsett fra bortekampen mot Grand, der vi fikk kee-

per utvist etter 10 min på uforståelig vis, beit vi godt fra oss. Dessverre 

for oss, blei det Innstrandens som i 2017 fikk spille kvalik til 1. divisjon. 

Det har vært brukt mange spillere gjennom sesongen. En del skader, spil-

lere som flytter fra Narvik og et par som valgte å slutte er forklaringa på 

dette. «Nye» spillere måtte dermed ta større ansvar og alle har fortsatt 

sin gode utvikling fra 2016 sesongen. En annen gledelige konsekvens av 

dette, var at mange unge jenter fikk mye spilletid og tok steg i løpet av 

sesongen.  

  



 

  20 

Årets spiller 2017: Simone Hansen 

Beste oppmøte: Sara Skøld 

Trenerteamet har bestått av undertegnede og Pål Domben. I tillegg var 

Andre Christensen litt involvert ifht keeperoppfølging under oppkjøringen. 

Lene Hagen har gjort en uvurderlig jobb som oppkvinne. Vasking av drak-

ter, organisering av utenomsportslige tiltak og arrangering av mat til 

hjemmekampene til stor glede for spillere og trenere. 

 

Sportslig hilsen 

Kenneth Skøld 
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UNGDOMSUTVALGET 

Ungdomsutvalget har i store deler av 2017 bestått av: 

Marita Rognmo (leder)           

Lars Kleiveland (nestleder)    

Lisa Bertheussen (medlem)                                                          

Morten Andersen (medlem)                                                                                   

Stine Edvardsen (medlem)       

Lin Eli (medlem)       

Anette Søraas (medlem)       

Monica Teger (medlem)       

Arne Eilif Mobakken (turneringsansvarlig)                                                                                 

Kenneth Claeson (sportslig leder) 

 

Året 2017 har vært fylt med mye fotball aktivitet og glede i klubben. Det 

nye ungdomsutvalget har brukt litt tid på å sette seg inn i oppgavene som 

hører til barne- og ungdomsavdelingen. I forbindelse med kvalitetsklubb 

sertifiseringen laget vi i ungdomsutvalget instrukser til hvert område 

ungdomsutvalget har ansvaret for, vi fordelte også oppgavene mellom oss 

slik at det skal bli lettere å holde tråen i de forskjellige områdene. 

Det er mange trenere og foreldre som er involvert i FK Mjølners Barne- og 

ungdomsfotballgruppe. Totalt har rundt 400 spillere i alderen 6-16 år, 

fordelt på 34 lag spilt seriekamper og deltatt på ulike turneringer. FK 

Mjølner ønsker at trenerne skal øke kompetansen, trenerforum og 

seminarer har vært tilbudt med oppfordring om at flest mulig deltok. En 

del trenere deltok på Ajax fotballskolen som trenere og senere på 

trenerforum i forbindelse med dette. I 2017 ble det forsøkt å arrangere et 

av NFF sine delkurs i grasrottreneren for våre trenere i barne- og 

ungdomsfotballen, men det var lite påmeldte så det ble utsatt.  

Ungdomsutvalget har hatt møter 1 gang i måneden bortsett fra juli og 

desember. Saker relatert til drift av ungdomsavdelingen ble behandlet. 
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I tillegg ble det avholdt informasjonsmøte for foreldrekontaktene i mars 

som ble ledet av foreldrekontaktansvarlig og nestleder i ungdomsutvalget, 

samt et informasjonsmøte i forkant av Piteå Summer Games, dette ble 

ledet av sportslig leder. Ungdomsutvalget arrangerte knøtte-turnering for 

1.klasse barna i distriktet, mars 2017. Ungdomsutvalget arrangerte også 

sesongavslutning for barne- og ungdomslagene etter sesongslutt med 

diverse servering og utdeling av diplomer og premier. A-lagsspillere og 

damespillere stilte opp og delte ut diplomer til alle fra 7-12 år. Dette ble 

satt stor pris på, da seniorspillerne er gode forbilder for våre yngre 

spillere.    

Mjølner har arrangert flere turneringer i 2017 i tillegg til forskjellige 

mindre arrangement initiert av ulike aldersbestemte lag. Herunder den 

årlige FUNN Cup som gikk av stabelen i mai, og i november ble 

jenteturneringen Peppes Cup gjennomført. 

I midten av august arrangerte vi også Nor Engros fotballskole for spillere 

opp til og med 12 år. Meget godt oppmøte med ca 120 unger fra alle 

klubbene i distriktet. 

Det har også vært arrangert fotball camp i vinterferien, påske og 

høstferien med godt oppmøte. 

 

PITEÅ 

Klubben deltok i 2017 med 12 lag – ca 130 spillere og ca 30 ledere i Piteå 

Summer Games. NFF har regler for når spillere kan dra på turneringer 

utenlands, aldersgrensen for deltakere har med det blitt satt til 11 år. Som 

alltid var det fantastisk innsats og 5 lag videre til sluttspill, der 1 lag ble 

slått ut i 1/8 delsfinalen og 1 lag tok gull i sin årsklasse (G16), j11 laget 

stilte med 2 lag i Piteå som endte med 1 sølv og en 4 plass og G13 vant 

bronsje i sin klasse. Engasjementet rundt turneringen er enorm blant 

foreldregruppen i klubben, det kjøres ikke lenger felles buss til Piteå da de 

fleste spillerne har med seg foreldre og foresatte. Turneringen ble igjen en 

suksess, været var nydelig og mange Mjølnerflagg svaiet rundt på de 

fleste arenaer i og rundt Piteå.  
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Noen ivrige foreldre supportere hadde også tatt med kostymer og laget liv 

rundt kampene. Våre spillere viste i år som tidligere en eksemplarisk 

oppførsel både på og utenfor banen. 

 
FUNN CUP                                                                                                                     

Funn Cup ble også i år arrangert i samarbeid med Håkvik og Hardhaus. 

Påmeldte lag og gode prestasjoner av små og store spillere, engasjerte 

trenere og dommere, gjorde sitt til at det ble et vellykket arrangement. 

Turneringen er et flott tilbud både for lokale og regionale lag. All honnør til 

staben som ledet Funn Cup, samt de mange foreldre og foresatte som alle 

legger ned betydelig frivillig innsats. 

 

FOTBALLAKADEMI                                                                                                                             

Klubben har videreført fotballakademiet også i 2017. Dette er en god 

arena for unge spillere å utvikle ferdighetene sine utover trening med 

respektive lag. På akademiet i år deltar rundt 45 spillere fra 9-12 år fra 

flere av klubbene i Narvik. Ungene gjennomfører ca. 48 treninger i løpet 

av perioden oktober til april foruten noen teoriøkter. Ansvarlig for 

akademiet er Johnny Nerbø. 

 

SPORTSLIGE RESULTATER                                                                                                        

Klubben må si seg fornøyd med sesongen som er avsluttet. Det har vært 

god rekruttering blant de yngste både på jente- og guttesiden. Ble satt i 

gang et prøveprosjekt for å få flere jenter til fotballen, ved å starte et lag 

for førskolejenter. Flere lag har vist gode resultater både i serie og 

turneringer, og også nasjonalt har flere Mjølner spillere gjort seg 

bemerket. Mange av våre spillere både jenter og gutter, har vært tatt ut 

på både sonesamlinger og regionlag. 
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AVSLUTTENDE KOMENTARER 

Ungdomsutvalget vil takke spillere, trenere, foreldre, administrasjonen og 

styret i klubben for et godt samarbeide også i 2017. En spesielt stor takk 

rettes til foreldre og andre som har støttet opp om våre lag ved å stille på 

kamper, heiet på våre spillere, kjørt til bortekamper/turneringer, deltatt på 

dugnad og ellers støttet opp med kakebaking til avslutningene våre. 

Takket være dere er det mulig å drive en klubb som er tuftet på, og helt 

avhengig av frivillig innsats. Likeledes takker vi de mange trenerne som 

time etter time året rundt deler sin kunnskap med lærevillige spillere. 

 

Med Sportslig hilsen                                                                                                         

Marita Rognmo                                                                                                                                                    

leder Ungdomsutvalget  
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FUNN CUP 2017 

Funn cup har i ”alle” år vært gjennomført i langhelga med Kristi 

himmelfart. Fra 2014 ble dette endret til gjennomføring siste helga i mai. 

Dette i håp om mer stabilt vær samt håp om at flere lag og foreldre ville 

delta.  

Om dette grepet har vært utslagsgivende eller ikke er vanskelig å si, men 

utviklingen har i hvert fall vært positiv med økning hvert år og hele 234 

lag i 2016.  

I 2017 var siste helga i mai sammenfallende med Kristi himmelfart. Antall 

deltakende lag ble 212. Litt skuffende med en nedgang, men for 

fremtidige år, interessant å se om antall deltakende lag vil øke igjen når vi 

er tilbake på en ordinær helg.  

Arrangementet forøvrig bygde på samme lest som tidligere år, med et par 

nye ting.  

Paraden må vi kalle en stor suksess. Stor deltakelse og veldig morsomt å 

kunne vise byen hvor mange mennesker som egentlig deltar.  

Vi valgte i tillegg å forsterke opplegget rundt dommerne med et eget 

dommertelt på stadion. Fra dette styrte dommerne hele dommeroppsettet 

i tillegg til at de fikk et eget sted for organisering, bespisning og 

avslapning.  

Vedr organiseringen så hadde vi kontinuitet på ledersiden på de fleste 

områder i tillegg til et par nye inn. Vi blir bedre hele veien og 

utfordringene som man naturlig nok opplever når man jobber med et så 

stort arrangement blir det færre og færre av.  

De største utfordringene hadde vi på antall dugnadstimer. Med fire 

arrangementsdager var dugnadsbehovet på over 3000 timer. Dette ble 

levert, men på enkelte områder skulle vi nok hatt noen flere ressurser. 

Takket være ekstra innsats fra svært mange klarte vi allikevel å komme i 

mål.  
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I en tidlig påmeldingsfase (mid januar) så ting veldig bra ut. Vi lå 30 lag 

foran toppåret og hadde håp om en videre vekst. Vi valgte et budsjett litt 

over 2016 nivå, men mente allikevel at dette var nøkternt budsjettert med 

tanke på hvor bra ting så ut.  

Dessverre stoppet påmeldingen opp og med 22 færre lag var vi langt unna 

å nå våre mål.  

Et resultat før avskrivninger på ca kr 550 000,- er skuffende for både oss 

og våre samarbeidspartnere og ikke minst for lavt ifht at vi gjorde en 

større investering i 2016 på to kunstgressbaner.  

Som tidligere nevnt, med 4-5000 besøkende og et stort apparat i sving så 

vil det alltid oppstå små utfordringer. Disse håndteres underveis og med et 

eget serviceteam som backup så løses disse raskt. Den største 

utfordringen hadde vi på betalingsløsninger. Vi valgte å gå fra 

betalingsterminaler til VIPPS og iZETTLE rett før turneringa. I etterkant 

var kanskje dette vel ambisiøst. Løsningene er enkle og lette å sette seg 

inn i, men oppsettet tok tid og når nett–tilgang/kapasitet ble problematisk 

fikk vi større problemer enn ønskelig.  

Vel gjennomført turnering organisatorisk. Litt for få lag. Positivt med 

Parade. 

 

Frank Aanes Andersen 
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BUDSJETT 2018 

Styret ber om aksept for følgende budsjett: 

 

 
 
 

Negativ egenkapital og lisenskrav fra NFF krever et positivt resultat. 

En satsning på A-laget i 2. divisjon vil krever økte kostnader i forhold til 
tidligere år. Styret og administrasjonen jobber for å møte økte kostnader 
med nye inntekter uten at det belaster andre avdelinger i klubben. 

  

Driftsinntekter og driftskostnader
2016 2017 Bud 2018

Medlemsinntekter 980 898 741 881 799 000
Serie, Cup, turneringsinntekter 2 078 286 1 704 369 2 060 000
Reklame, sponsor, tilskudd 3 418 378 3 336 979 3 670 000
Andre inntekter 1 875 565 2 848 745 3 150 500
Sum driftsinntekter 8 353 127 8 631 974 9 679 500

Administrasjon 3 507 684 3 660 529 4 053 500
Varekjøp 902 187 996 666 951 000
Lønn, reise, diett 2 243 170 2 544 744 3 275 500
Trening, kamputstyr 571 798 342 488 300 000
Kostnader andres arrangementer 344 204 314 811 470 000
Ordinære avskrivninger 466 835 521 490 413 000
Sum kostnader 8 035 878 8 380 728 9 463 000

Resultat før finans 317 249 251 246 216 500

Netto finans -187 426 -128 233 -132 000

Årsoverskudd/ underskudd 129 823 123 013 84 500
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KONTIGENT 2018 

 

Det foreslås ingen endring i medlemskontingenten 
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ORGANISASJONSPLAN 

Organisasjonsplan i 2017 presenteres nedenfor. 
 
Det foreslås at styret oppnevner utvalg og komiteer etter behov i 2018. 
 

 
Styret vurderer organiseringen kontinuerlig. I 2018 vil det arbeides for å 
opprette et utvalg for kamparrangement. Styret mener en viktig 
suksessfaktor for Mjølner er å gi publikum en god opplevelse på være 
hjemmekamper. Styret tar gjerne mot forslag til personer.  
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INNKOMNE FORSLAG 

 

a) Ansvarsfrihet til styret 

 

Forslaget fremmes av: Styret 

 

Innledning 

Styret i en forening skal drive en forsvarlig virksomhet og eventuelt 
korrigere feil kurs. Styret skal sørge for at det føres korrekt regnskap og 
at regnskapene revideres innen gitte frister. Forutsatt at dette er gjort og 
presentert for Årsmøtet innen de gitte frister, så er årsmøtet i stand til å 
vurdere om styret har gjort en god nok jobb eller ikke. 

Ved å meddele Styret ansvarsfrihet gir Årsmøtet sin aksept for Styrets 
arbeid og på vegne av medlemmene vedtar det å ikke gjøre Styret eller 
enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine 
handlinger. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet meddeler styret ansvarsfrihet frem til neste årsmøte. 

 

 

b) Vedtak av klubblov 

 

Forslaget fremmes av: Styret  

 

Innledning  

I forbindelse med søknad om klubblisens må klubben ha en vedtatt 
klubblov. Det ble i og for seg vedtatt i 2016, men vedlagte lov er 
oppdatert med informasjon som var men å fylle ut. 

 

Forslag til vedtak  

Årsmøtet vedtar vedlagte klubblov. 
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c) Øke antall styremedlemmer 

 

Forslaget fremmes av: Styret  

 

Innledning  

Styret i Mjølner består av 5 styremedlemmer pluss representant fra 
ungdomsavdelingen. Administrasjonen har bestått av 2 årsverk fordelt på 
Narvik Stadiondrift, Funn Cup, marked og klubbadministrasjon. 
Arbeidsoppgavene i styret er ganske omfattende så lenge klubben ikke 
har en daglig leder. Det henvises til styrets årsberetning for detaljer.  

Styret ser ikke for seg å ansette en daglig leder med det første og ber 
med dette årsmøtet om å vedta en økning i antall styremedlemmer fra 5 
+ representant fra ungdomsavdeling til 6 + representant fra 
ungdomsavdeling. Nytt styremedlem vil få et delansvar i styret, for 
eksempel kamparrangement.  

 

Forslag til vedtak  

Årsmøtet vedtar å øke styret med ett medlem fra årsmøte 22.3.2018. 
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VALG 

VALG AV STYRET 

Valgkomiteen legger fram sitt forslag 

ENGASJEMENT AV REVISOR 

De siste årene har Hålogaland Revisjon utført revisjon av klubbens 
regnskap. 

Styret anbefaler at engasjementet av Hålogaland revisjon videreføres.  
Dette godtgjøres etter regning 

VALG AV KONTROLLKOMITE 

Valgkomiteen legger fram sitt forslag 

VALG AV REPRESENTANTER TIL TING OG ORGANISASJONSLEDD KLUBBEN HAR REPRESENTASJONSRETT 

Det foreslås at styret gis fullmakt til å velge de som skal representere 
klubben ved de enkelte anledninger 

VALG AV VALGKOMITE 
Styret legger frem forslag til valgkomite, som består av leder, 2 
medlemmer og et varamedlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


