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Presentasjon av klubbens sponsorer 
Klubben vil først rette en stor takk til våre sponsorer. Uten disse hadde det ikke vært mulig å 
gjennomføre aktivitetene du kan lese om i denne årsberetningen. 

SØIRBfl. D 

A SPAREBANKEN 
~narv1K 

:, LKAB FREMOiER ~NOIIDIDIAF1" 

POLAR kraft 

Y.mm,, .... , SO/VIIVfERSETH 
bedre for deg 

◄oben Mek AS Mo 

• 
B V HO ROIC• c•itOiCE 

., ...... ,1e.1n, Jlil2a.lle1l. s. ............. 
e!ll............,, iee. __.Sial--.■H!IIW!!Hl. 

1-■-.-aa . ..S.Sllllflknllll.Pil !11 ttca.--.Wiff' ...... 

Vi jk,r[ ft]tl.Jtrl _ lnklodertng • Folrploy • Kvourer 



Side 4 av 17 

Styret 
Formål 
Klubben er selv ledende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål 
er å drive organisert idrett i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 
Klubben drives fra Narvik og har kontoradresse på Narvik Stadion. 

Klubben har uttrykt en visjon, verdigrunnlag og mål i klubbens klubbhåndbok. Klubbhåndboka kan 
lastes ned fra klubbens webside, www.fkmjolner.no. 

Klubblov 
Klubben har en egen lov i hht. NIFs lovnorm. Denne er endret med virkning fra 1.1.2023. Klubbloven 
ligger på klubbens websider. 

Medlemskap 
Klubben er medlem i Divisjonsforeningen og Narvikregionens Næringsforening. 

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. 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 at 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 AS har derfor i 2022 samlet opp gummigranulat som er kjørt til 
deponering. Mjølner og Narvik Stadiondrift AS vil i årene fremover etterfølge retningslinjer for 
håndtering av gummigranulater. 

Likestilling 
Styret har bestått av 3 kvinner og 4 menn. Administrasjonens 2 ansatte er begge menn. 

Forskning og utvikling 
Klubben driver kontinuerlig utviklingsarbeid, både sportslig og organisatorisk. 

Samfunnsansvar 
Mjølner er en viktig og synlig samfunnsaktør i nærmiljøet og regionen. Gjennom å ta de rette 
valgene, ha et reflektert verdisett, skape positivitet og glede i klubben, bidrar vi til rollen som 
samfunnsaktør. Mjølners viktigste rolle som samfunnsaktør er åta vare på barn i klubben og med 
målet flest mulig, lengst mulig, best mulig - jobber vi hver dag for å gi barn og ungdom en ballast for 
livet. Ved å delta i fotball, lærer barn og unge verdier og holdninger som er viktige for resten av livet. 
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Organisasjon 

Styret 
I årsmøtet 29. mars 2022 ble følgende valgt inn i styret: 

Styreleder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 

Ansatte: 

Kenneth Solberg Hauge 
Trine Håvardsen 
June Berg Sollund 
Emil Bjørnå 
Rune Mentzoni 
Roger Nikolaisen 
Elisabeth Hermansen 

Mjølner har to fast ansatte i administrasjonen, Kenneth Claeson og Frank Andersen. Kenneth har hatt 
ansvaret for driften av Narvik stadion i tillegg til en del administrative oppgaver for klubben. Frank 
har fra l. februar 2020 vært ansatt som daglig leder og hatt ansvar for daglig ledelse, turneringen 
LKAB Cup og marked. Kenneth Claeson har i 2022 hatt ansvaret for både dame, herre og 
aldersbestemte lag som sportslig leder. 

Mjølner har til sammen sysselsatt 5 årsverk inkludert sportslig ansatte. 

Utvalg 
Klubben har hatt et sportslig utvalg med fokus på barn og ungdomsfotball. Se egen årsberetning 
lengre bak i dette dokumentet. 

Videre har klubben hatt et hederstegn utvalg med fokus på å foreslå æresmedlemmer i klubben. Se 
egen årsberetning lengre bak i dokumentet. 

Ungdomsutvalget har hatt fokus på barn og ungdomsavdelingen og foreldrekontaktene med 
administrasjon og organisering av det enkelte lag. Se egen årsberetning lengre bak i dokumentet. 

Klubben har også lovpålagte utvalg som Valgkomite og Kontrollutvalg. 

Eierskap 
Klubben eier Narvik Stadiondrift AS 100%. Styret i Narvik Stadiondrift AS har bestått av: Leder 
Kenneth Solberg Hauge og styremedlemmene Thorbjørn Sneve og Frank Aanes Andersen. I løpet av 
2022 ble Mads Bak Madsen valgt som nytt styremedlem for Thorbjørn Sneve som fratrådte i løpet av 
året. Frank Aanes Andersen er også daglig leder i selskapet . 
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Økonomi 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter, en god beskrivelse av klubbens 
økonomiske situasjon pr. årsskiftet. Regnskapet viser et negativt resultat på kr. 292.258, -. 

2022 har vært et utfordrende år for klubben økonomisk. 

Hovedårsaken til det negative resultatet, er at sponsorinntektene for 2022 ble kr. 300.000, - lavere 
enn budsjetter, samt høyere utgifter på a-lag herrer enn budsjettert. Ordinære sponsorinntekter ble 
kr. 100.000 lavere enn budsjettert, og sponsorinntekter knyttet til LKAB Cup ble kr. 200.000, - lavere 
enn budsjettert. Årsakene til dette er sammensatte. Ny hovedsponsor for turneringen kom sent på 
plass, og dette sammen med stor arbeidsmengde knyttet til bestilling av produkter til turneringen 
gjorde at man ikke fikk brukt den tid man ønsket i sponsormarkedet. 

I tillegg til dette har det vært økte utgifter tila-lag herrer på ca. kr. 300.000, - høyere enn budsjettert. 
De økte utgiftene knytter seg til reiser, kost og losji i forbindelse med reiser, samt utgifter med å 
erstatte spillere som forlot før seriestart og etter vårsesongen. I tillegg har det vært en stor 
prisøkning på varer og tjenester det siste året. 

Det ble allerede sommeren 2022 klart for styret at det var utsikter til å bli et negativt årsresultat, og 
kostnadsbesparende tiltak ble iverksatt allerede i august måned. Styret har helt siden sommeren 
2022 hatt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men noen av tiltakene som ble vedtatt av styret 
høsten 2022, vil først få en regnskapsmessig effekt i 2023. Styret har samtidig vært opptatt av at de 
økonomiske tiltakene ikke skulle gå ut over barn og ungdom i klubben, og man valgte å beholde alle 
tiltak rettet mot barn og ungdom, også åpen hall. Kostnadsbesparende tiltak har således i første 
rekke vært rettet mot seniorlagene, herunder kutt i reisekostnader for herrelaget og trekke a-lag 
kvinner fra kvalik til 1. divisjon. 

Styret ser optimistisk på det neste året, og skal arbeide godt for å snu det negative resultatet for 
2022 til et positivt resultat for 2023. Etter å ha levert positive resultater for årene 2019 og 2020, er 
det levert negative resultater de siste to årene. Dette kan ikke fortsette, og styret har i den 
forbindelse sett seg nødt til å bla. redusere rammebetingelsene tila-lag herrer betydelig i forhold til 
de seneste årene. 

Det budsjetteres med et positivt resultat på kr. 210.699 - som ca. tilsvarer årlig nedbetaling av gjeld. 

2023 kommer til å bli et utfordrende år for FK Mjølner, med to seniorlag i allnorsk fotball for første 
gang. Reisekostnadene tila-lag kvinner vil bli betydelige, og det budsjetteres med en økning i 
reisekostnadene til a-lag herrer. 

Styret vil ha et sterkt fokus på en bærekraftig økonomi det kommende året, og tar dette på alvor. I 
den forbindelse er det svært positivt at man i 2023 har landet flere nye sponsoravtaler, og derfor kan 
budsjettere med en inntektsøkning i 2023 kontra i 2022. 

Gjeldssituasjonen til Mjølner er betydelig bedret de siste årene. Samlet langsiktig gjeld pr 31.12.2022 
er kr. 504.806,- som i hovedsak er knyttet til etablering av kunstgress på banene på Jaklamyra (Funn 
banen) og friidrettsarenaen (Sommerseth Arena). Som følge av nevnte er gjelden betydelig redusert 
de senere år, og klubben vil være gjeldfri sommeren 2025. Det gjenstår 3 avdrag på lånet til 
Sparebanken Narvik, som ble refinansiert sommeren 2022. 

Klubben har en positiv egenkapital på kr. 450.429, - pr. 31.12.2022. 

Klubben eier kunstgresset på Funn-banen (Jaklamyra). 
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Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer 
og påløpte gjeldsforpliktelser. 

Styrets arbeid 
Sport 
Sportslige aktiviteter rapporteres i egne årsmeldinger lengre bak i denne beretningen. 

Styremøter og andre møter 
Det har i 2022 vært avholdt 7 ordinære styremøter og 2 strategimøter. tillegg til flere mindre 
formelle arbeidsmøter der både administrasjonen og styremedlemmer har vært til stede. Så langt i 
2023 har det vært avholdt 3 styremøter. 

Møter i andre organisasjoner og organisasjonsledd 
• Forbundsting (Tore Berg Buan etter fullmakt) 
• Kretsting (Kenneth Solberg Hauge) 
• Terminlistemøte Divisjonsforeningen (Kenneth Claeson) 

Strategiarbeid 
Styret har de senere årene brukt tid på strategiarbeid med fokus på økonomi, LKAB Cup og sportslig 
retning for klubben. I denne forbindelse arbeides det med en langsiktig plan for utvikling av klubben 
som skal nedfelles i et overordnet strategidokument. Det har vært gjennomført flere 
strategisamlinger i året som har gått, og styret vil prioritere å fortsette dette viktige arbeidet 
fremover. Styret har allerede gjennomført et særskilt strategimøte i 2023, og målet er at styret 
senest ved årsmøtet i 2024 kan presentere et ferdig utarbeidet strategidokument. 

Naboklubbsamarbeid 
Det har i løpet av 2022 blitt signert forlengelse av naboklubbavtalen for fotballklubber i 
Narvikregionen. Det har vært avhold naboklubbmøte hvor Beisfjord, Håkvik, Ballangen og Hardhaus 
var representert. I møtene har fokuset vært samarbeidslag og drøftet felles oppstartstiltak for jenter 
som begynner på skolen. Det har også vært gjennomført konkrete naboklubbtiltak ved at 
representant fra FK Mjølner bla. har gjennomført 4 trenerforum for Hardhaus, og gjennomført en 
treningsøkt med et av lagene i Hardhaus, og utvekslet erfaringer i den forbindelse. 

Klubben er sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. Høsten 2022 hadde vi en revisjon og ble re sertifisert 
som kvalitetsklubb nivå 1. 

\It, 1kAl f(_j(Ut-rt' lnkludenng - Fairplay - Kvallfet 
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Sluttord 

Til tross for et negativt resultat for 2022, er den økonomiske situasjonen i klubben under kontroll, og 
styret vil ha et sterkt fokus på en bærekraftig økonomi de neste årene. Styret har besluttet at man 
ikke skal øke utgiftene til medlemmene i barne og ungdomsfotballen, som er en viktig strategisk 
retning for klubben. Kontingent og treningsavgifter for barn og ungdomsfotballen er ikke økt de 
seneste årene. 

Klubben har de seneste årene redusert gjelden betydelig, og vil være gjeldfri sommeren 2025. Styret 
vil fortsette med å ha fokus på en trygg og bærekraftig økonomi, som gjør at klubben har 
handlingsrom til å planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for barn og ungdom i klubben. 
Bærekraftig økonomi vil ha avgjørende betydning for en utvikling av klubben på sikt, og en 
nødvendighet for at klubben skal nå de langsiktige målsetningene som ligger til grunn for den 
pågående strategiprosessen som styret arbeider med. 

Styret ønsker å takke spillere på alle nivå, samarbeidspartnere, publikum, tillitsvalgte, frivillige, 
trenere, foresatte/foreldre og alle som har bidratt for klubben i 2022. 

Videre vil styret rette en takk til klubbens administrasjon for vel utført arbeid. 

Signaturer 
Narvik, 16.3.2023 

Kenneth Solberg Hauge (leder) Trine Håvardsen (nestleder) 

Rune Mentzoni Olsen Roger Nikolaisen 

June Berg Sollund ErnilBjømå 

Frank Aanes Andersen (daglig leder) 
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Sportslig utvalg 
Medlemmer 

• Kenneth Claeson - Sportslig Leder 
• Thomas Håvardsen - Representant jenteside 
• Rune Mentzoni Olsen - Representant guttesiden 

Møter 
Kurs/ utdanning 
Vi er svært fornøyde med at 88% av trenerne i klubben har gjennomført trenerutdanning eller er 
underveis i utdanningen. Styret har i 2022 gjennomført konkrete tiltak for å få flere trenere til å 
gjennomføre trenerutdanning, og tiltakene har resultert i at flere trenere i barne og 
ungdomsfotballen har påbegynt grasrottrenerutdanningen, og flere trenere har gjennomført 
grasrottrener 2 og 3. 

Oppsummering 2022 Sport 

Ungdomsavdelingen 13-16 år 

For ungdomsavdelingen har det vært et godt år med 3 seriemesterskap og 3 andreplasser. 

Gutter 13 (2009) 2. plass i seriespill. 

Jenter 14 (2008/2009) 2. plass i seriespill. 

Gutter 16 (2006/2007) 1. plass i seriespill. 

Gutter 19 (Junior) 1. plass i seriespill. 

Gutter 14 (2008) 2. plass i seriespill. 

Jenter 16 (2006/2007) 1. plass i seriespill. 

I tillegg til dette så klarte jenter 16 (2006) utelukkende bestående av Mjølnerjenter, å bli nummer 3 i 
Norway Cup. En meget imponerende prestasjon! 

Barneavdelingen 6-12 år 

Stabil medlemsmasse, deltakelse i lokale turneringer, full sesong og høy aktivitet. Dette har vært en 
sesong i høygir for mange. For de fleste ble nok LKAB Cup og Piteå Summer Garnes et av sesongens 
høydepunkter. Våre lag i barneavdelingen har jevnt over hatt meget god deltakelse på turneringer, 
og mange avsluttet en lang sesong med Kiwi Barna Cup på Sortland i oktober måned. Flere av lagene 
har også fått deltatt på nye turneringer som bla. Molobyen Action Now Cup i Bodø. 

Vi takker alle være medlemmer for sesongen og håper at 2023 blir minst like minnerikt. 

For Sportslig utvalg 2022 

Kenneth Claeson 
Sportslig leder 

V 1, 1kAl f ~tlJfr(,1 Inkludering - Foirplay - Kvqlner 
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Mjølner Vikings 

Ute av pandemien med pluss og minus: 

Endelig ute av pandemien la vi opp til en vanlig struktur med faste treninger og kamptilbud. Vi trente 
inne i Polarkraft-hallen vinterhalvåret. I sommerhalvåret var vi ute på en av de tre kunstgressbanene. 

Et godt år for turneringer og kamper: 

Den første store turneringa fant sted på hjemmebane i Narvik. FUNN Cup hadde endret navn til LKAB 
Cup, og nivået på turneringa var like godt som før. Vi var fem lag i klassen og våre motstandere (og 
venner) var TIL Full Fart Forover, Pioner Finnsnes, Harstad Tigers og Alta. Alta hadde lengst reisevei 
og imponerte virkelig. Vi spilte både med S'er og 3'er-lag. I S'er-kampene, ble vi nødt til å blande litt. 
Flere av våre spillere fikk kamp i gul og blå Alta-drakt - men vi som trenere satte foten hardt ned da 
Alta prøvde å kjøpe dem over til seg. 

Neste turnering var Nordkraft Festspillcup i Harstad i St.Hans-helga. Dit ble det busstur og vi spilte 
3'er og S'er-fotball på Kil kams utebane og inne i Tianhallen. Stig debuterte på 3'erlaget til Harstad 
Tigers, og dermed ble det enda flere mål på Mjølner Vikings-laget. 

Siste turnering ble på Finnsnes i oktober. Nok en gang hoppet vi i bussen og den veldig solide 
sjåføren vår - Helge Solvang - fikk oss trygt frem og tilbake en søndag der det lavet ned med snø fra 
morgen til kveld. Vi møtte igjen TIL Full Fart Forover, Pioner Finnsnes, Harstad Tigers - og i tillegg 
Balsfjord All Stars. Igjen både 3'er og S'er-kamper med mye god innsats og flotte kamper. 

I tillegg til turneringene møtte vi Harstad Tigers to ganger. Først hadde vi oppvarmingskamp i juni før 
herrelagene til Mjølner og HIL barket sammen på Narvik Stadion. Andre gang var det motsatt - med 
kamp på Harstad Stadion i pausen mellom HIL og Mjølner. På høsten hadde vi den store gleden av å 
møte Mjølner sitt damelag to ganger. Det ble også veldig artige kamper med særdeles høy innsats, 
mange mål og glade fjes. 

Et dårlig år for treninger: 

Dessverre var det ikke like artig bestandig når vi kom til de vanlige treningene. Problemet var dårlig 
oppmøte mange ganger. Vi kunne være 2, 3 eller 4 som møtte opp. Det tok seg som regel godt opp 
når vi nærmet oss turneringer, men etterpå var det tilbake til et tynt oppmøte og oftest var vi kanskje 
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4 til 6. De fleste ble litt frustrerte av dette og vi jobbet med å få flest mulig med. Da vi kom inn i 
hallen, ble det litt bedre enn ute. 

Samarbeid med andre idretter? 

Som trenere diskuterte vi mye, og på slutten av året hadde vi møte med daglig leder Frank Andersen 
i Mjølner. Vi foreslo å invitere andre klubber (NOR Håndballklubb og Narvik Wizards, kommunens 
kontakter, Idrettsrådet, Norges idrettsforbund, Narvik videregående skole m.fl. Frank inviterte så til 
møtet. Det ble veldig positivt, og vi var enige om å starte med å prøve flere idretter hos hverandre. 

Vi har tatt opp igjen ballen nå på nyåret og skal avtale hvordan vi starter. 

Andre sosiale tilstelninger: 

Vi gjorde også litt sosialt i lag - med bowling og pizza. Det var artig, og det kom flere enn vanlig. 

Også i 2022 var Stig Henriksen og Sverre Magstad trenere. Stig er også ansvarlig for inkludering i 
Hålogaland fotballkrets og det er viktig for oss. 

V i 1htl f r_JtWf'Yl1 lnkludertng - Folrploy - Kvalitet 
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A-lag Herre 
Teamet 

Jan Tore Bakli - Hovedtrener 

Martin Carlson - Assistenttrener 

Andreas Seipåjarvi - Keepertrener 

Stig Henriksen - Oppmann 

Jonas Klausmark - Fysioterapeut 

Bernard Holthe - Lege 

Nye spillere 

Johan Helan fra sommeren 2022 

Bradley Kouadio fra sommeren 2022 

Lounes Foudil fra januar 2022 

David Titov fra sommeren 2022 

Lukas Beck-Hansen fra sommeren 2022 

Vetle Hansen fra sommeren 2022 

Spilleravganger fra 2021 

Simon Backe 

Sander Rørvik 

Frank Ailo Tangen 

Johan Fridfeldt 

Marius Rosvold 

Marvyn Dorchin 

Toumany Konate 

Issa Konate 

Fredrik Arntsen 

Marcus Kajander 

Jarkko l.ahdenmåki 

Thomas Åsheim 

Sesongens forløp 

2022 endte med en 5. Plass i seriespillet, noe som ga oss direkte kvalifikasjon til 1. Runde i NM for 
2023. Vårsesongen var preget av ujevne prestasjoner, noen perioder svake andre perioder meget 
bra. I forkant av høstsesongen forlot svært mange spillere hovedsakelig på grunn av skolegang, men 
også andre avganger. Troppen i høstsesongen var syltynn, men vi presterte bedre og bedre utover 
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sesongen. Vi var gode/heldige med skadesituasjon i troppen i denne delen av sesongen. Vi lyktes 
med å få gode resultater, men vi ser store forbedringsmuligheter i mange av spillets faser. 

Gjennom de to siste sesongene har vi tatt opp unge spillere fra egne rekker, hvor noen har tatt steget 
inn i all norsk fotball og noen trenger mer tid for å komme opp på nivået som kreves. Spillertroppen 
er for liten til å være konkurransedyktig gjennom en hel sesong på all norsk nivå, og dette løses på to 
måter: 

1. Rekruttere fra egen avdeling. 

2. Være attraktive og kunne rekruttere spillere inn. 

På generelt grunnlag ser vi at de nordnorske lagene sliter med å holde seg i Norsk-Tipping Ligaen, 
noe vi ser ved at alle de seks lagene som har rykket ned de to siste sesongen har vært nordnorske. 
For å henge med så må treningshverdagen og kamphverdagen forbedres og satsingen må styrkes 
vesentlig. 

Fora-lag herrer 2022 

Martin Carlson og Jan Tore Bakli. 
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A-lag Kvinner 

Trener og støtteapparatet sesongen 2022: 

• Thomas Bangstad - Hovedtrener 
• Thomas Håvardsen-Assistenttrener 
• Trond Frantzen- Assistenttrener 
• Jonas Strømsnes- Fysioterapeut 

Sesongen 2022 

Året startet med tilpassing av treninger som følge av corona, men heldigvis for sist gang. Fra mars og 
ut året har vi trent og hatt kamper som normalt. Det betyr 4 treninger i uken. Noen ganger mindre 
om banen ute ikke er klar/for kaldt, alternativ trening som gjelder i så fall. 

Med grunnlaget fra sesongen 2021, har vi jobbet videre med spesielt kondisjonen. Vi har hatt et 
behov for å få forbedre kondisjon på samtlige spillere. Ved testing rundt årsskiftet 22/23 har alle 
jentene forbedret egen kondis. 

Thomas Bangstad har vært hovedtrener, og hatt med seg to meget dyktige hjelpetrenere: Trond 
Frantzen og Thomas Håvardsen. I tillegg til Kai Kamsvåg som keepertrener. 

Spillerstallen var i behold hele sesongen. På sommeren fikk vi to nye tilskudd. Amalie Strømme fra 
TUil og Tora Veum fra Frigg (som igjen flyttet fra byen etter sesongen, dessverre) 

Etter sesongen har Trine Håvardsen og Emely Øverbyhagen lagt opp og vi har tatt opp Helle Mathisen 
fra status hospiteringsspiller til en plass i damestallen. 

Utover høsten ble vi rekordtidlige seriemestere. Klubben valgte at vi ikke skulle delta på årets utgave 
av kvalik til 1.div. Obligatoriske kamper ble derfor ferdig allerede i september. 
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På trenersiden har også Thomas Håvardsen og Kai Kamsvåg gått nye veier. Thomas Bangstad og 

Trond Frantzen er igjen, samt Andreas Sejpajårvi inn som ny keepertrener. Amalie Strømme inn som 

fysioterapeut og Stig Henr iksen er vår alt mulig mann. 

Spillermessig har vi ut høsten/vinteren 2022 hatt veldig bra oppmøte og troppen er ved godt mot og 
motiverte. Laget er fortsatt veldig ungt, men ekstremt dedikert og spente til å spille "nye" 2.div. Vi 

skal som kjent spille all norsk seriespill for første gang på damesiden i klubben. Vi teller pr.d.d. 18 

spillere i dametroppen. I tillegg ei som satser ski som tilkommer i april. 3 hospitanter født 2007 og en 

2008-modell (to ganger i mnd.), samt en prøvespiller fra Tromsø som vi håper å få på plass til 

sommeren. 

Vi har hatt treningskamp i oktober og turnering i Luleå for å møte god motstand som en del av 

forberedelsene til all norsk seriespill. 

Vi jobber med en tydelig spillestil og prøver å utnytte det faktum at vi over lang tid har vært så og si 
samme spillerstall og trener. Kontinuitet er kanskje vår største styrke per i dag. 

Damelaget har ingen spillere på proffkontrakt. 

I allnorsk 2.divisjon er det sannsynligvis spillere hos halvparten av lagene som har spillere på 

proffkontrakt. 

Målsettingen vår for 2023 er å beholde plassen i allnorsk 2.divisjon. 

Fora-lag kvinner 2022 

Thomas Bangstad 
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Ungdomsavdeling/ -utvalg 
Året 2022 er året hvor alt er tilbake til normalen. Full serie og turneringsaktivitet. 

Ungdomsutvalgets bidrag har med årene blitt mindre og mindre, da kiosk og dugnadsinnsats i 2022 
har blitt styrt og drevet frem av en arrangementsansvarlig. 

I året har vi gjennomført ruskenaksjonen og vært med på oppstart av lekepartiet. 

Til slutt vil vi takke spillere, trenere, foreldre, administrasjonen og styret i klubben for et godt 
samarbeid. 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, og deltatt på dugnad. 

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. 

For ungdomsutvalget 2022 

Administrasjonen 
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Hederstegn- og historieutvalget 
Kjell Mikalsen, Terje Enoksen og Sverre Magstad (leder) utgjør utvalget. Vi ønsker å snakke med så 
mange som mulig som er opptatt av historie, nåtid og fremtid. Vi trenger det for å ha et så godt 
grunnlag som mulig for å holde historien fra klubben (Mjølner og Nor) i live slik at også nye kull og 
generasjoner kan kjenne at de er en del av en lang og stolt klubbaktivitet. 

Mot slutten av 2022 og nå i begynnelsen av 2023, har vi brukt mye tid på å diskutere kriteriene for 
æresmedlemskap. Tradisjonen med æresmedlemmer falt bort på 1990-tallet og ble ikke tatt opp 
igjen før 2017. Da ble det utnevnt en rekke æresmedlemmer i to runder. Etter dette er det ikke 
utnevnt flere. Vi kommer derfor til å trekke inn flere for å høre om vi kanskje har lagd for strenge 
kriterier. Etter en sånn gjennomgang vil vi igjen vurdere nye kandidater. 

I 2022 gikk dessverre vårt kjære æresmedlem Thor Fagerthun bort. Vi skrev minneord om Thor som 
ble publisert i Fremover. I arbeidet med minneord fikk vi gode innspill av flere - deriblant Arne 
Ørntuvik og Dagfinn Rognmo. 

Les om historien og æresmedlemmene på www.fkmjolner.no. 
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Årsregnskap 2022 
Fotballklubben Mjølner 

Org.nr.: 979 752 954 



Resultatregnskap 
Fotballklubben Mjølner 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021 

Medlemsinntekter 807 765 1 011 074 
Serie - Cup og tumeringsinntekter 2 647 367 117 990 
Reklame - Sponsor - Tilskudd 3271317 3 214 152 
Andre inntekter 2222188 2 005 211 
Sum driftsinntekter 1, 2 8 948 637 6 348 427 

Administrasjon 2 3 893 051 2 169 808 
Varekjøp 1 284 803 462 223 
Lønn, reise, diett 3 3 578 505 3 376 920 
Trening - utstyrkostnader 19 109 298 381 
Kostnader andres arrangementer 407 718 84 203 
Ordinære avskrivninger 4 14 413 70 986 
Sum kostnader 9197 599 6 462 521 

RESULTAT FØR FINANS -248 962 -114 094 

Finansinntekter og finanskostnader 
Annen renteinntekt 371 182 
Annen rentekostnad 43 667 41 713 
Resultat av finansposter -43 297 -41 531 

Årsover-lunderskudd -292 258 -155 625 

Overføringer 
Overført til annen egenkapital 5 292 258 155 625 
Sum overføringer -292 258 -155 625 
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Balanse 
Fotballklubben Mjølner 

Eiendeler Note 2022 2021 

Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6 565 165 746 
Sum varige driftsmidler 4, 7 6 565 165 746 

Finansielle driftsmidler 
Investeringer i datterselskap 6 120 000 120 000 
Sum finansielle anleggsmidler 120 000 120 000 

Sum anleggsmidler 126 565 285 746 

Omløpsmidler 
Lager av varer og annen beholdning 46 700 32 864 

Fordringer 
Kundefordringer 2, 8 780 599 506 886 
Andre kortsiktige fordringer 2 333 517 207 212 
Sum fordringer 1114 116 714 098 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 399 910 1 356 042 

Sum omløpsmidler 1560726 2 103 004 

Sum eiendeler 1687291 2 388 751 
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Balanse 
Fotballklubben Mjølner 

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021 

Innskutt egenkapital 
Annen egenkapital 450 429 · 742 688 
Sum egenkapital 5 450 429 742 688 

Gjeld 
Langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 504 806 956 725 
Sum annen langsiktig gjeld 504 806 956 725 

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 272 004 144 154 
Skattetrekk og andre trekk 9 174 954 206 000 
Annen kortsiktig gjeld 285 098 339 184 
Sum kortsiktig gjeld 732 055 689 338 

Sum gjeld 1 236 861 1646063 

Sum gjeld og egenkapital 1687 291 2 388 751 

Narvik, 16.03.2023 

Kenneth Solberg Hauge Trine Håvardsen Roger Halfdan Nicolaisen 
styreleder nestleder styremedlem 

Rune Mentzoni Olsen Emil Agersborg Bjømå June Berg-Sollund 
styremedlem styremedlem styremedlem 

Frank Aanes Andersen 
daglig leder 
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Noter 
Fotballklubben Mjølner 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små 
foretak. Årsregnskapet følger regnskapsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund. 

Driftsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert 
som de leveres. 
Skatt 

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til 
stede. 

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Aksjer i datterselskap 
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning 
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må 
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. 

Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers 
regnskap. Overstiger utbytte andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer 
den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens 
verdi i balansen til morselskapet. 

Varer 
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Fotballklubben Mjølner Sides 



Noter 
Fotballklubben Mjølner 

Note 1 Inntekter 

Inntektene består av: 

Medlemsinntekter/tilskudd 2022 2021 
Norges Fotballforbund 134 000 421 844 
Narvik Idrettsråd LAM 185 204 223 257 
Momskompensasjon 431 080 394 942 
Andre tilskudd 310 000 449 000 
Medlemsinntekter 807 765 1 106 124 
Sum 1 868 049 2 595 167 

Billettinntekter/Tumeringsinntekter 2 647 367 117 990 
Reklameinntekter og lignende 2211033 1 725 109 
Andre inntekter (herunder automatinntekter} 2 222 188 1 910 161 
Sum 7 080 588 3 753 260 

Totale inntekter 8 948 637 6 348 427 

Note 2 Nærstående parter 
Transaksjoner med datterselskap: 

Transaksjoner i denne sammenheng omhandler kjøp og salg av tjenester med datterselskap, basert 
på markedsmessige vilkår. 

2022 2021 
Salg av tjenester til datterselskap 448 750 492 500 
Kjøp av tjenester fra datterselskap 100 000 150 000 
Kundefordringer på datterselskap 223 750 0 
Kortsiktig lån til datterselskap 27 760 
Leverandørg] eld til datterselskap 0 0 

Datterselskapet Narvik Stadiondrift AS hadde i 2022 en engangskostnad på ca kr 450 000,- i 
forbindelse med fjerning og opprydding av gammel granulat og tilføring av ny granulat. Denne 
kostnaden er ikke å anse som en årlig kostnad, men for 2022 medførte den underskudd for 
datterselskapet og det er også påløpt en gjeld til morselskapet Fotballklubben Mjølner med totalt 
kr 251 510,- pr 31.12.2022 fordi datterselskapet i 2022 ikke har vært i stand til å betjene sine 
forpliktelser. Ledelsen i datterselskapet er kjent med likviditetsutfordringen og det er planlagt for 
iverksettelse av kostnadsreduserende tiltak i datterselskapet for å sikre overskudd og evne til å 
betjene gjelden til morselskapet. Ledelsen i datterselskapet forventer at gjelden vil være nedbetalt 
senest innen utgangen av 2024. 
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Noter 
Fotballklubben Mjølner 

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor 

Lønnskostnader 2022 2021 
Lønninger 3 181 344 3 098 462 
Arbeidsgiveravgift 148 583 134 192 
Pensjonskostnader 71 848 41 212 
Refusjon av sykepenger -171284 -198 079 
Andre lønnsrelaterte ytelser 348 014 301 133 
Sum 3 578 505 3 376 920 

Selskapet har i 2022 sysselsatt 5 årsverk. 

Note 4 Anleggsmidler 

Driftsløsøre Minibuss Krøllgress Kamputstyr Sum 
o inventar 

Anskaffelseskost pr 0 1.01 684 201 657 000 80 343 118019 1 539 563 
+ Tilgang/overføring 0 0 0 3 908 3 908 
-Avgang 0 657 000 0 0 657 000 
Anskaffelseskost pr. 31.12 684 201 0 80 343 121 927 886 471 
Akk. avskrivninger pr. 01.01. 678 717 548 966 71 415 74 718 1373816 
Ordinære avskrivninger 5 484 0 8 928 0 14412 
Tilbakeføring avskr. avganger -548 966 
Kostnadsført 40 643 40 643 
Akk. av/nedskrivninger pr. 31.12 684 201 0 80 343 74 718 839 262 
Akk. kostnadført pr. 31.12 115 361 
Bokført verdi 31.12 0 0 0 6 566 6 566 

Note 5 Egenkapital 

Pr. 01.01.2022 
Årets resultat 

Annen egenkapital 
742 688 
-292 258 

Sum egenkapital 
742 688 
-292 258 

Pr. 31.12.2022 450 429 450 429 
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Noter 
Fotballklubben Mjølner 

Note 6 Investering i datterselskap 

Aksjeposten er behandlet etter kostmetoden. Selskapet er lokalisert i Narvik. 
Det utarbeides ikke konsernregnskap. 

Narvik Stadiondrift AS 

Eierandel Bokført 
verdi 

100 % 120 000 
Sum 120 000 

Datterselskapet har hatt underskudd i 2022 og mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt pr 2022. 
Ledelsen i datterselskapet vurderer iverksettelse av ulike tiltak for å sikre overskudd i 
datterselskapet og det vises til informasjon i note 2. 

Note 7 Langsiktig gjeld 

31.12.2022 31.12.2021 
Pantsikret gjeldog pantstillelser 

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 504 806 956 725 
Sum 504 806 956 725 

Andel av gjeld som forfaller etter 5 år 0 0 

Tredjeparter har stillet selvskyldnerkausjon pålydende totalt kr 3 000 000,- som sikkerhet for 
foreningens nedbetalingslån hos kredittinstitusjon. 
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Noter 
Fotballklubben Mjølner 

Note 8 Fordringer 

Kundefordringer 2022 2021 
Pålydende 
Opptjent ikke fakturert 
Avsetning til tap 

391 102 
414 497 
-25 000 

242 932 
288 954 
-25 000 

780 599 506 886 

Resultatført konstatert tap på kundefordringer kr 0,- for 2022. 

Øvrige kortsiktige fordringer er bokført pålydende til kr 333 517,-. 

Kortsiktige fordringer består av lån til datterselskap, jf. note 2, samt øvrige forskuddsbetalte 
periodiserte kostnader. 

Note 9 Bankinnskudd 

Av bankinnskudd er kr 156 077,- bundet skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2022 
viser kr 118 987,-. 
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BanklD Signing 
Mikael Falch Hope 
2023-03-17 

Hålogaland Revisjon 
statsautoriserte revisorer 

Til generalforsamlingen i 
Fotballklubben Mjølner 

Hålogaland Revisjon AS Org.nr 934 147 014 
Dronningensgate 33 • Postboks 444, N-8506 Narvik 
Telefon: +47 76 96 55 55 
E-mail: narvik@halogalandrcvisjon.no 

Oppdragsansvarlige revisorer: 
Statsautoriserte revisorer Tore Aleksander Hanssen, 
Mikael Falch Hope og Steinar Finstad 
Medlemmer av Den Norske Revisorforening 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Fotballklubben Mjølner som viser et underskudd på kr 292 258,-. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets 
finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante 
lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 
internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Verdi av fordring og investering 
Vi viser til note 2 og 6 i årsregnskapet som beskriver usikkerheten knyttet til fordring mot og investering 
i datterselskap. Bokført verdi av fordringen og investeringen er avhengig av positive resultater og 
bedring av likviditet i datterselskapet som omtalt i note. Dette forholdet har ingen betydning for vår 
konklusjon om årsregnskapet. 

Øvrig informasjon 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter «Årsberetning 2022». 

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt 
informasjon i fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår 
som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
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Hålogaland Revisjon 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som 
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Narvik, 16. mars 2023 

Hålogaland Revisjon AS 

Mikael Falch Hope 
Statsautorisert revisor 
elektronisk signert 



KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
TIL 

ÅRSMØTET FOR REGNSKAPS- OG VIRKSOMHETSÅRET 2021. 

Kontrollkomiteen har foretatt gjennomgang av FK Mjølners økonomi, siste årsmøteprotokoll og styrets 
protokoller/saksbehandling for året 2021. Videre har komiteen gjennomgått revisors beretning. 

Vi har på denne bakgrunn funnet at midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med beslutninger 
fattet av årsmøtet. 

Kontrollkomiteen har funnet at FK Mjølners interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og 
forsvarlig. 

Vi mener at FK Mjølners regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap gir et korrekt uttrykk for 
klubbens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen har i denne forbindelse bygget på det arbeid 
som den engasjerte revisor har utført. 

Kontrollkomiteen vurderer klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift som forsvarlig. 
Årsresultatet er negativt for året, men egenkapitalen er fremdeles positiv. 

Vi bemerker at det i årsmøte for virksomhetsåret 2018 og i kontrollkomiteens beretning for 
virksomhetsåret 2019 fremkommer at styret skal oppdatere organisasjonskartet i tråd med innspillene 
som kom i møtet. Blant annet med hensyn til at den røde tråden i hele klubben mht. sport og sportslig 
utvalg ikke er synliggjort nok i organisasjonskartet. Årsmøtet ba styret jobbe videre med 
organisasjonsmodell, ikke minst slik at innholdet i sportsplanen hyppig diskuteres i Sportslig utvalg, 
Trenerforum og rundt alle lag. Det fremkommer av vedtaket at styret skal oppdatere 
organisasjonskartet i tråd med innspillene. Slik kontrollkomiteen oppfatter det, har det vært arbeidet 
godt med dette i 2021 og store deler av arbeidet nærmer seg sluttført. 

Narvik, 22. mars 2022 

Jan Are Bakke Mikaelsen 



Årsmøte 2022 
FK Mjølners årsmøte for året 2022 avholdes onsdag 29. mars kl. 19.00 på Quality Hotell Grand Royal 
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Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett i årsmøtet! 
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Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigete 
Administrasjon teller de stemmeberettigede. Antall protokollføres. 

Sak 2 Velge dirigent (er) 
Forslag til vedtak: 

Pål Domben velges som dirigent. 

Sak 3 Velge protokollfører 
Forslag til vedtak: 

Sverre Mogstad velges som protokollfører. 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen 
Styret har ingen forslag 

Protokollunderskrivere: 

Sak 5 Godkjenne innkallingen 
Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

Sak 6 Godkjenne sakslisten 
Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes. 

Sak 7 Godkjenne forretningsorden 
Styret foreslår at årsmøtet gjennomføres uten egen forretningsorden. 
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Sak 8 Behandle årsberetninger 
Det henvises til Årsberetning hoveddokument med følgende delberetninger: 

• Styrets beretning 
• Mjølner vikings 
• Sportslig utvalg 
• A-lag damer 
• A-lag herrer 
• Ungdomsavdelingen 
• Hederstegnutvalg 

Forslag til vedtak: 

Årsberetning med beretninger fra styret, utvalg og avdelinger ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 
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Sak 9 Behandle regnskap i revidert stand, revisors beretning og 
beretning fra kontrollkomiteen 

Vedlegg: 

Revisorgodkjent regnskap. 

Revisors beretning. 

Kontrollkomiteens beretning 

Styrets økonomiske beretning er et eget avsnitt i årsberetningen. 

Forslag til vedtak: 

Revidert regnskap ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

Revisors beretning ble tatt til etterretning. 

Kontrollkomiteens beretning ble tatt til etterretning 
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Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker 

10 a) Styrets ansvarsfrihet 
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 gir styret ansvarsfrihet. 

10 b) Klubbens lov 
Styret skal oppdatere klubbens lov i hht. gjeldende lovnorm for idrettslag (§24). Klubbens lov er 
oppdatert i hht. gjeldende lovnorm for idrettslag med virkning fra 01.01.2023. Klubbens lov ligger på 
klubbens websider. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar informasjon om oppdatert klubblov til orientering. 

10 c) Innkommende saker 

Det er ikke mottatt noen innkommende saker. 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Medlemskontingent var på kr. 500 i 2022. 

Treningsavgift er differensiert på alder. 

Treningsavgift er et tilbakevendende tema. Styret ønsker å se nærmere på denne, spesielt for de aller 
minste. I den forbindelse vedtok styret i 2021 at førsteklassinger som begynner å spille fotball i FK 
Mjølner ikke betaler treningsavgift første skoleår. Treningsavgiften har for andre aldersklasser stått 
uforandret i flere år, til tross for en stor prisstigning på varer og tjenester de seneste årene. 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten endres ikke og beholdes på kr 500 pr år. 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å endre treningsavgift fra og med sesongen 2023. 
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Sak 12 Budsjett 2021 

Bud23 Regn22 Regn21 
Medlemsinntekter 900 000 807 765 1106124 
Serie, cup, turneringsinntekter 2 260 000 2 647 367 117 990 
Reklame, sponsor, tilskudd 4 000 000 3 271 317 3 214152 
Andre inntekter 2 705 000 2 222 188 1910 161 
Sum driftsinntekter 9 865 000 8 948 637 6 348 427 
Administrasjon 4 085 000 3 893 051 2 169 808 
Varekjøp 1190 000 1284 803 462 223 
Lønn, reise, diett 3 660 000 3 578 505 3 376 920 
Trening, kamputstyr 225 000 19109 298 381 
Kostnaderandres arra ngementE 440 000 407 718 84 203 
Ordinære avskrivninger 14 301 14 413 70 986 
Sum kostnader 9 614 301 9197 599 6 462 521 

Resultat før finans 250 699 -248 962 -114 094 
Netto finans -40 000 -43 297 -41 531 

Årsoverskudd/ underskudd 210 699 -292 258 -155 625 

Regnskapstallene for 2021 var en konsekvens av at FUNN cup ble avlyst, og at støtteordningene fra 
myndighetene i relasjon til coronapandemien var langt dårligere for 2021 enn året før. 

For 2023 budsjetteres det med betydelig økning i sponsorinntekter. Dette som følge av et 
ekstraordinært tilskudd fra Sparebanken Narvik på kr. 500.000, - øremerket a-lag kvinner, og 
kr. 500.000, - fra samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge fordelt over 3 år. I tillegg til disse er det 
landet noen nye sponsoravtaler. Det budsjetteres kun med sponsorinntekter som er helt sikre. 

Det budsjetteres med en økning av andre inntekter, som følge av reisefordeling på a-lag kvinner på 
kr. 380.000, -, samt en liten økning på reisefordeling på a-lag herrer. 

Det budsjetteres med en betydelig kostnadsøkning som følge av at reisekostnadene til a-lag kvinner 
vil være på over kr. 800.000, -. Budsjettet tila-lag herrer er redusert med flere hundre tusen i forhold 
til 2022. 

I forhold til inntektene fra LKAB cup, budsjetteres det med en nedgang på antall lag i forhpld til 2022, 
samt en betydelig nedgang i salg av deltakerkort. 

Avsluttende kommentar 

Styret gjør årsmøtet oppmerksom på at klubben må generere overskudd for å ha en positiv 
kontantstrøm. Dette som følge av at avdrag på gjeld er langt større enn avskrivningene. Dette 
innebærer at uten avskrivninger må det budsjetteres med et overskudd tilsvarende årlig nedbetaling 
av gjeld. Dette er årsaken til at det budsjetteres med et overskudd på kr. 210.699,-, som er litt 
høyere enn årlig avdrag på gjeld. 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett som ble lagt frem på årsmøtet. 

Sak 13 organisasjonsplan 
Organisasjonskart FK Mjølner pr. 29.03.23. 
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Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å endre organiseringen og oppretter utvalg og engasjerer ressurser etter behov 
og etter de økonomiske rammene gitt av årsmøtet. 
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Sak 14 Valg 

14 al) Leder 
Kenneth Solberg Hauge er ikke på valg. 

14 a2) Nestleder 
Trine Håvardsen er på valg, og forslaget fra valgkomiteen er at Trine Håvardsen velges som 
nestleder for 2 nye år. Trine Håvardsen har sagt seg villig til å fortsette. 

14 a3) Styremedlemmer 
Roger Nicolaisen er på valg. Forslag til nytt styremedlem blir fremsatt av valgkomiteen på årsmøtet. 

June Berg Sollund er på valg, og forslaget fra valgkomiteen er at June Berg Sollund velges for 2 nye 
år. June Berg Sollund har sagt seg villig til å fortsette. 

Rune Mentzoni og Emil Bjørnå er ikke på valg. 

14 a4) Varamedlemmer 
Elisabeth Hermansen er ikke på valg. 

14 b) Kontrollkomite 
Espen Lund ble valgt inn i 2019 og fortsetter 1 år til. 

Jan Are Bakke Mikalsen ble valgt inn i 2020 og fortsetter 1 år til. 

Svein Arvid Frantzen ble valgt inn som vara i 2020, og fortsetter 1 år til. 

14 c) Representanter til ting og andre møter 
Det foreslås at styret gis fullmakt til å velge de som skal representere klubben ved de enkelte 
anledninger. 

14 d) Valgkomite 
Valgkomiteen har siden sist årsmøte bestått av: Pål Domben (Leder) og Katrine Fredriksen. Sverre 
Mogstad har vært varamedlem. Pål Domben og Katrine Fredriksen ønsker å fratre, men Sverre 
Mogstad har sagt seg villig til å fortsette som vara 1 år til. 

Forslag til ny valgkomite blir fremsatt på årsmøtet. 

14 e) Øvrige valg i hht organisasjonsplan 
Ikke relevant 
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Sak 15 Engasjere revisor 
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert statsautorisert/ 
registrert revisor. 

Hålogaland revisjon har vært Mjølners revisor i flere år. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å engasjere revisor. 
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