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Forretningsorden 

Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 18. mai 2020. 

Forretningsorden ved TUIL Tromsdalen Fotballs årsmøte (heretter kalt TUIL) 

l.  Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Deltakerne benytter talerstolen ved innlegg, replikker, 

oppklaringer. 

2. Ingen deltakere gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 

innledningsforedrag settes taletiden til maksimum 5 minutter for første gang og 3 minutter senere. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens navn. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, 

eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

 

4. I alle saker skal vedtakene for å være gyldig, være fattet med flertall av de lovgitte stemmene, når 

ikke annet er bestemt i NFFs lov. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis 

det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen 

føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes 

ikke som avgitt. 

5. Med stemmeberettigede menes alle som har fylt 15 år og som har betalt årskontingent. 

6. Det velges to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med fotballstyret. 
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7.0 Årsberetninger 

 

7.1. Styrets årsberetning 2020 

Styret i Tromsdalen Fotball har i 2019 bestått av: 

 

Trygve Myrvang                                              Styreleder 

Erik Hatlen                                                       Nestleder 

Espen Stark                                                      Styremedlem 

Bjørn Kaldhol                                                   Styremedlem 

Britt Leandersen                                             Styremedlem (fratrådte i juli 2019) 

Thomas Erik Heide                                          Styremedlem 

Stine Bugge                                                      Styremedlem 

 

Varamedlemmer: 

Jonny Caspersen 

Kjersti Lind 

 

Styret oppfylte etter dette ikke Norges idrettsforbunds krav om kjønnsfordeling i henhold til 3 menn og 3 

kvinner i styret. Styret vil imidlertid understreke at valgkomiteen har jobbet aktivt med å rekruttere 
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mangfold med henhold til kjønnsbalansen inn i styret, men opplever dette som krevende. Det har vært 

avviklet 9. styremøter i perioden fra sist årsmøte i 2019 frem til 12. mars 2020, og det er behandlet til 

sammen 46 saker. Styret har ikke mottatt noen økonomiske godtgjørelser for sine verv i Tromsdalen 

Fotball. 

 

Administrasjonen i beretningsåret har bestått av: 

Daglig leder:   Inge Takøy 

Administrasjonsleder Yngres: Silje Vevik 

Marked:    Geir Arntzen/Tore Johnsen 

Økonomi:   Per Jonny Johansen 

Hovedtrener A-laget herrer: Jonathan Hill 

Utviklingsleder:   David Lundblad 

 

Økonomi: 

Det har vært og er fortsatt krevende likviditetsmessig å drifte Tromsdalen Fotball. Styret har tatt ned store 

utgiftsposter som spillerlønn og redusert stillingen til daglig leder med 50% fra nyttår. Hvis målsettingen i 

sportsplanen skal opprettholdes om å være tredje beste lag på herresiden fra Nord-Norge er det vanskelig 

å redusere mer på utgiftssiden. Hovedutfordringen er å øke inntektssiden. Vi har imidlertid tro på at økt 

inntjeningspotensialet for klubb, spesielt etter realiseringen av TUIL arena skal forbedre situasjonen på 

sikt. 

 

Regnskapet for 2019 viser en omsetning på NOK 12.376.351,- og et driftsresultat på minus NOK -

528.790,-. Årsresultat etter finans er minus NOK -742.961,-. Egenkapitalen er negativ med NOK -

1.200.578,-. TUIL Tromsdalen Fotball har likevel en betydelig merverdi gjennom sitt eierskap i TUIL AS, 

med døtre, og egenkapitalen er dermed reelt sett positiv. 

 

Styret tar den økonomiske situasjonen på alvor, og er ikke fornøyd med årets resultat. Inntektene på 

publikumssiden utgjør hoveddelene av avvik mot budsjett. Det er også konstatert at vi igjennom 2019 har 

vært for dårlig på å utnytte inntektsmulighetene godt nok. Dette kan forklares med ett stort fokus i TUIL på 

ferdigstillelse av hall.  

 

Spillersalg utført i 2019 på NOK 575.000,- er ikke medtatt i regnskapet for 2019, men vil komme hvis 

kontraktskravene (spilletid) blir oppfylt.  

 

Videre drift 

Styret har for 2020 fått på plass en endring i organiseringen av TUIL Fotball, der hele TUIL- 

administrasjonen er mer samlet rundt prosjekter som man har forventninger til.  
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Dette vil gi en økning i inntekter og bedre løpende kontroll.  

Man har også tatt store steg i kostnadsreduksjon, da spesielt på A-laget etter nedrykket til Post Nord 

ligaen. Satsingen vil gjenspeile klubbens tro på utvikling av egne spillere.  

 

Sportslige prestasjoner og arbeid i 2019: 

A-laget vårt for herrer rykket ned etter tre sesonger i OBOS ligaen. Det ble store utskiftninger i stallen foran 

sesongen etter år med stor kontinuitet. Vi måtte derfor rekruttere mange nye spillere og i tillegg leie spillere 

fra Viking FK og Ålesund FFK. En del gode kamper, men totalen ble ikke godt nok til å berge plassen i 

divisjonen. Arbeidet med å bygge nye TUIL er i alle fall startet. 

 

Sebastian Tounekti har spilt for G17 landslaget i tillegg til leie spillerne Erik Arnebrott (U20), Kristoffer Hay 

(U21) og Harald Nilsen Tangen (U18). 

Gledelig er at vi har fått utviklingsansvarlig inn på full stilling. Dette gjør at vi kan tilby ferdighetstreninger til 

de ivrigste guttene og jentene våre på fastlandet gjennom våre samarbeidsklubber. 

Damelaget vårt endte en plass bak fjoråret i 2. divisjon, men her registrerer vi at det gror godt bak og at det 

er flere unge jenter på tur opp. 

 

Dugnad og frivillighet i Tromsdalen Fotball: 

Dugnadsarbeidet har i hovedsak blitt knyttet opp mot aktiviteter i egen hall (kiosk, messe og turneringer). I 

tillegg til alle som gjør en forbilledlig jobb som TLF er og utvalgsmedlemmer. Styret ønsker å takke alle for 

innsatsen! Uten dere ville vi ikke vært TUIL! 

 

TUIL Arena: 

Innflyttingen i TUIL Arena har gått gradvis. Fra 1. februar når vi åpnet fotballhallen til at administrasjonen 

flyttet over fra Brakka sommeren 2019. Det å se unger spille i shorts innendørs vinterstid også på 

fastlandet gjør alle glade. For klubben er dette et kjempeløft både sportslig og kulturelt. Vi håper TUIL 

Arena skal hjelpe oss til å bli en sammensveiset klubb som samlet skal kunne gi et tilbud til brede lag av 

befolkningen i Tromsdalen. 

 

Lys og baneforhold: 

Det har også vært bygget flomlysanlegg som vil gi alle våre medlemmer etterlengtet lys til både trening og 

kamp. Det vil ved siden av TUIL Arena gi oss som klubb fantastiske fasiliteter for allsidig påvirkning og 

utvikling av fotballspillere og lag. 

 

Arven etter Ole Andreassen: 

Ole Andreassen ble født i 1961. Han var aktiv i fotball og ski. Han ble senere både styreleder og etter hvert 

daglig leder i TUIL. 
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Ole fikk konstatert kreft tidlig i 2015 og det ble relativt raskt klart at den var uhelbredelig. Han ga etter dette 

uttrykk for at han ville gi deler av arven til TUIL, og at det skulle være et bidrag til ei ungdomssatsing. 

 

Ole døde 16. desember 2015. Han hadde da testamentert 1 MNOK til TUIL, hvorav kr 800 000,- til fotball 

og kr 200 000,- til ski, som var hans to hoved-idretter i TUIL. 

I testamentet sto det at «Beløpet ønskes benyttet som tilskudd/bidrag til ungdomssatsing i en periode på 4 

år, med like store beløp hvert år.» 

Arven ble overført til TUIL høsten 2016. 

 

I perioden 2017-2019 har det vært satset mer på ungdommen enn det ble gjort tidligere, og man kan også 

se en betydelig utvikling på ungdomssiden i klubben. Det er engasjert lønnede trenere, noe som har 

bidratt til høyere kvalitet og det har også vært lagt opp til ekstra trening i klubbregi. Noe som både har 

effekt i andelen som fortsetter å spille fotball gjennom ungdomsårene og ved at prestasjonen har forbedret 

seg. På lagsnivå har både G14, G16 og G19 blitt kretsmester de siste 3-4 årene, og G16 laget spilte i 2019 

seg til åttendedelsfinale i NM og ble med det beste nord-norske lag etter å ha slått både TIL og 

Bodø/Glimt. 

I tillegg har flere spillere fra klubbens yngres avdeling debutert på A-laget, deltatt på NFF sine 

landsdelsamlinger og 2 spillere har fått landskamper. 

Klubben vil også hedre minnet etter Ole gjennom inskripsjon på veggen i TUIL Arena II 

 

Organisasjonsstruktur i TUIL:  

Styret har begynt jobben med å se på hvilken organisasjonsstruktur klubben kan driftes etter. Med større 

anlegg og flere ansatte er vi på mange måter blitt en større klubb og vi trenger å se på hvordan vi 

organiserer oss opp mot fremtiden til beste for hele TUIL. Dette er et arbeid som vil fortsette ut over året.  

 

Avslutningsvis ønsker styret ønsker å takke alle trenere, lagledere og foreldrekontakter som bidrar med 

frivillig innsats og står på for alle lag i TUIL. 
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7.2. Årsberetning A-laget 

TUIL Fotball 2019: Historien bak sesongen 
  
På papiret fremstår ikke 2019 som noe godt år. Vi spilte 30 kamper, vant 3, spilte 4 uavgjort, tapte 23, scoret 
36 mål, slapp inn 79 og havnet på 16. plass med tretten poeng og rykket ned til PostNord- Ligaen.  
Før sesongstart trodde ingen som er involvert i TUIL at noe sånt skulle skje – særlig ikke etter 2018-
sesongen, hvor vi havnet på 7. plass.  
   
Spillerkontrakter som gikk ut og nye inn. 
6 spillere hadde kontrakter som gikk ut før 2019-sesongen. De valgte å fortsette sine karrierer i andre norske 
klubber:  
  
Anders Jenssen (midtstopper) Marius Wennersteen Berntzen, Tobias Vibe, Mathias Dahl Abelsen Tor Martin 
Mienna, Lars Gunnar Johnsen, Steffen Skogvang og Mohammed Ahamed. Flere av dem sentrale spillere 
gjennom flere år i TUIL.  
 
Thomas Kind Bendiksen, Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Gabriel Andersen, Sander Ringberg, Andreas 
Arntzen, Henrik Åsali Hansen, Adrian Sandbukt, Andres Hansen, Trygve Kristoffersen, Gard Trollskar. 
 
Kontinuitet i spillerstallen har vært et suksesskriterium i TUIL. Denne gang ble det nok for mange 
utskiftninger for brått til at vi klarte å ta de nødvendige poengene for å berge plassen i OBOS ligaen. Fordelen 
er at vi nå har mange unge klubbutviklede og lokale spillere i stallen som er sulten på å bli bedre.   

I løpet av denne sesongen har TUIL åpnet TUIL Arena 2, et anlegg de fleste bortelag som kommer på besøk, 
mener er et av de beste i Norge. Vi har nesten fullført installasjon av nye flomlys som innfrir UEFAs og NFFs 
høyeste krav.  

Vi har evaluert 2019-sesongen. Det som fremkommer klart er at selv etter nedrykk uttrykte spillerne seg 
positive med tanke på året som var gått, og at de hadde trivdes med å jobbe sammen. Jeg mener dette viser 
betydelig samhold og karakterstyrke, noe som burde gi alle i TUIL grunn til optimisme foran 2020.  
  
Sesongoppkjøringen er allerede i gang. Dette er alltid spennende. Vi jobber hardt for å bygge et så sterkt 
lag som mulig basert på lokale spillere.  Vi står fast ved vår strategi og vil jobbe sammen som klubb for å 
oppnå suksess i 2020. TUIL kommer alltid tilbake! 
  
Tusen takk til alle sammen for deres fortsatte støtte! 
Heia TUIL!  
Jonathan Hill 
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7.3. Årsberetning damelaget 

I sesongen 2019 har damelaget hatt to lag i seriespill, i 2 og i 3 divisjon. Det har vært en felles treningsgruppe 

for 2 og 3 divisjon, som igjen har gjort at både treningshverdagen og kamphverdagen har vært god og 

utviklende for alle. 

 

Etter noen år med få spillere og lite samhandling mellom yngres og a-lag har 2019 vært året der ting 

begynner å falle på plass, og at strukturene har begynt å sette seg. Det er flere yngre spillere som har fått 

trene og spille med treningsgruppa på a-laget og fått testet seg i 3 divisjon damer og fulgt treninger. 

Det betyr at det er et løft på gang i Dalen på jentesiden, og fokuset er på å stimulere til utvikling både 

individuelt og lagmessig. Det betyr å sikre at hver spiller får den oppfølgingen som hun trenger for å ta 

ytterligere steg – både sportslig og sosialt. Når vi ser på kullene som kommer nedover i ungdomsrekka på 

jentesiden, så er det et signal om at det er mange fotballinteresserte jenter som har lyst å legge ned mye tid 

i utvikling og der er inspirerende og jobbe med. Det er også det man ser rundt oss nasjonalt, alt kullene og 

antall jenter som spiller fotball er i sterk vekst. 

 

2 DIVISJON 

I år kom damelaget på 3 plass i 2 divisjon, bak Tromsø IL og Bossekop. Av de 38 målene som ble scoret så 

var det 10 ulike målscorere, og totalt så var det 24 spillere som ble benyttet i kampene i divisjonen. Karoline 

Benonisen ble kåret til årets unge spiller. Snittalderen i 2 divisjon har vært 22,3 år. 

 

3 DIVISJON 

I 3 divisjon kom vi på 2 plass, bak Stakkevollan. Dette er en kamparena for unge spillere og spillere fra a-

laget, hvor resultater betyr mindre og hvor fokuset er på utvikling. Vi hadde 17 ulike målscorere, og hele 36 

spillere som spilte kamper i divisjonen. Vi hadde også 7 jenter på 15 år som ble introdusert for 

voksenfotballen.  

 

Opplevelsen vår av dette året er at det er tatt store steg sammenlignet med 2018 sesongen, og at dette vil 

være en viktig utviklingsarena for jentene i årene som kommer også. Vi viser at med en gjennomsnittlig alder 

på 17,1 år så har disse jentene utviklet seg godt gjennom hele sesongen og motiveres av utviklingen og 

utfordringen som 3 divisjon gir de. 

 

Ressursene rundt damelaget har vært Lars Pedersen, Ronny Kristoffersen, Stig Rune Olsen (oppmann) og 

Elin Beate Løvstad (fysisk trener). Ønsket fremover både for a-laget og ungdomsrekka er at vi har flere 

ressurser å spille på for sikre en bredere og mer fyldig oppfølging av jentene. 

 
Lars Pedersen 
Trener 
TUIL A (og rekrutt) 
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7.4.  Årsberetning Yngres Utvalg 

 

Medlemmer: 

Stine W. Bugge, avtroppende leder 

Kine-Therese H. Martinussen, avtroppende medlem 

Frank N. Kræmer 

Tove N. Thoresen 

Frantz Schjølberg 

Geir Karlsen 

Guro Lægreid, nytt medlem 2020 

 

Yngres utvalg har i denne perioden tatt sikte på å møtes en gang i måneden, og holder møter på ca. 1,5-2 

timer. Stine Bugge og Kine-Therese Martinussen har blitt forespurt om å bidra i nye prosjekter og ser at 

arbeidsbelastningen blir for stor om de fortsetter i YU. Det er god kommunikasjon mellom utvalget og styret, 

hvor Stine Bugge har fungert som bindeledd.  Som styremedlem vil Stine Bugge delta i YU-møtene som 

styrets representant, men hun går nå ut av utvalget. Silje Vevik fra administrasjonen blir en fast møtedeltaker 

i YU-møtene fra 2020.  

 

I 2019 har Yngres utvalg jobbet videre for å implementere sitt års hjul til TLF-rollene i klubben. Det har blitt 

gjennomført 2 TLF-forum med ulike temaer. Det ble også arrangert et TLFU-forum hvor spillerne i 

ungdomsfotballen ble invitert, dette ble gjennomført i samarbeid med Sportslig utvalg. Det ble startet et nytt 

lag for barn født i 2013, hvor de jevnt over hele året var 20 aktive barn på laget. Utstyrsansvarlig har gjort 

en stor jobb med å få inn kampdraktene etter sesongslutt, og denne jobben har tatt mer tid enn planlagt 

blant annet grunnet lags deltakelse i vinter serier. Hele utvalget har også vært aktive for å gjennomføre vår 

egen turnering TUIL-kunsten.  

 

Fokuset for 2020 er å få en bedre koordinering av alle års hjulene til utvalgene, slik at våre TLF får en 

forutsigbar sesong hvor aktiviteten er jevnt fordelt. Det jobbes godt ute i lagene våre, og både TLF og foreldre 

er flinke til å gi tilbakemeldinger og melde inn saker hvor de har behov for ekstra bistand fra utvalget. Yngres 

utvalg jobber i samarbeid med både Sportslig utvalg og Dugnadsutvalget, og har ulike aktiviteter sammen 

hvor Yngres har egne utarbeidede prinsipper/retningslinjer som følges.   
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7.5. Årsberetning Sportslig Utvalg 

 

Medlemmer 2019 

Thomas Heide, leder 

Britt Leandersen (gikk ut høst 2019) 

Børge Svendsen (gikk ut høst 2019) 

Gøril Heide 

Roger Ness (Ny høst 2019) 

Svenn Torneus (Ny høst 2019) 

Trygve Myrvang (Ny høst 2019) 

 

Oppgaver  

Mandatet til Sportslig utvalg definerer særlig prioriterte oppgaver som er:  

1. Bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling  

2. Utvikle programmer for ferdighetsutvikling og spillestil  

3. Utvikle vårt lokale og regionale klubbsamarbeid  

4. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), vurdere 

ekstratreninger og talentgruppe  

5. Kartlegge trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene som 

stilles til Kvalitetsklubb nivå 1 

 

Innledning 

Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter gjennom året, hvor fokus i begynnelsen av året har ligget på 

organisering og tilrettelegging av tiltak mot Yngres avdeling og organisering av disse. Mot slutten av året 

har det vært lagt ned mye arbeid for å sikre en videre styrking av trener- apparatet mot ungdoms-

/utviklingsavdelingen.  

 

Sportslig organisasjon  

Klubben har gjennom året etablert en sportslig struktur som legger til rette for en bedre og mer strukturert 

treningshverdag for våre spillere. I 2019 har klubben utvidet ansatteressurser knyttet mot ungdomsspillere, 

for å videre styrke arbeidet med å utvikle våre egne spillere. Gjennom året har David Lundblad og Tom-

Erik Richardsen hatt ansvaret for å utvikle og gjennomføre modeller for spillerutvikling i TUIL, det har vært 

et særlig fokus på den fysiske delen av det treningsarbeidet. Tom- Erik Richardsen valgte å gå over i en 

stilling i Tromsø Idrettslag, men stillingen videreføres med ansettelsen av Thomas Aloyseous.  

 

Jonathan Hill var ny hovedtrener for A-laget i 2019, etter å ha hatt en veldig stabil spillerstall over 5-6 

sesonger var 2019 året der det store generasjonsskiftet kom. Sesongen ble tøff og laget rykket ned med 
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klar margin. Selv om resultatene totalt sett var skuffende, viste laget stigning i prestasjonene og 

gjennomførte en rekke gode prestasjoner mot høsten. Dette tyder på god moral og vilje til å stå på, vi tar 

også med oss at en rekke unge spillere fikk sine debuter på nivå 2 for TUIL og at det er mye å bygge 

videre på. Sebastian Tounekti fikk sin debut fra start og fikk også en rekke landskamper gjennom året.  

 

Damelaget har vært ledet av Lars Pedersen og i likhet med A-laget herrer, har det vært en del utskiftinger i 

stallen. Laget hadde en fin sesong, men klarte ikke nå opp i kampen om seriemesterskap.  

Det har også vært lagt ned mye arbeid for å legge best mulig til rette for fornuftige treningstider i TUIL 

Arena II. Erfaringer fra våren 2019 gjorde at treningstidene ble justert på høsten.  Vi har nå 

treningsfasiliteter som gir fantastiske muligheter for å kunne gi et fullverdig fotballtilbud til klubbens 

medlemmer. SU ser få begrensninger for å kunne bli en ledende klubb med tanke på utvikling og trivsel.  

 

Programmer for ferdighetsutvikling og spillestil 

David Lundblad har overtatt etter Jonathan Hill som Utviklingsansvarlig og har gjennom året hatt fokus på 

organisering og oppfølging av spillere og trenere i ungdomsavdelingen. David vil gå inn i full stilling fra 1. 

januar 2020 og jobber tett opp mot det øvrige trenerapparatet. Utvikle vårt lokale og regionale 

klubbsamarbeid. 

  

Klubben ønsker et særlig tett samarbeid mot klubbene på fastlandssiden, og det har vært gjennomført 

felles møter med klubbene i vårt nærområde. Samarbeidet med Reinen IL er særlig tett, hvor de trener i 

TUIL Arena og lag slås sammen når dette er naturlig. SU jobber nå mot en formalisert avtale med Reinen.  

Klubber i vårt nærområde har blitt informert om vårt treningstilbud på onsdager, og det deltar 

ungdomsspillere fra andre klubber på disse øktene.  

 

Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), vurdere 

ekstratreninger og talentgruppe 

Det gjennomføres ferdighetstrening hver onsdag formiddag hvor klubbens spillere og spillere fra andre lag 

er invitert med. Dette tiltaket går på 3. året og er godt mottatt av spillere og klubber rundt oss.  

Enkeltspillere følges også opp av trenerapparatet og det er særlig ønske om at på at spillere skal kunne 

hospitere opp eller ned utfra fremgang/motgang.  

 

Kartlegge trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene 

som stilles til Kvalitetsklubb nivå 1 

Det har vært gjennomført flere trenerforumer gjennom året, og det ble avholdt Grasrottrenerkurs del 1 og 

del 2. Del 3 og 4 planlegges for 2020.  

Det ble invitert til NFF’s Leder II- kurs høsten 2019. Grunnet dårlig påmelding ble dette flyttet til Januar 

2020, men gjennomført med 10 deltakere hvorav 8 fra TUIL. 
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7.6. Årsberetning Dugnadsutvalget 

 

Medlemmer 2019 

 

Espen Stark 

Kristin Paulgaard 

Inger Løberg 

Ingrid Lohne (leder) 

 

Funksjonen til DU er følgende:  

 

• Skaffe oversikt og fordele dugnadsoppgaver via årshjul. 

• Tett kontakt med administrasjonen i klubben i forhold til oppdaterte medlemslister og 

dugnadsbehov 

• Informasjon og kommunikasjon mot utvalg, lag og leverandører  

• Fullmakt til å godkjenne/avslå dugnadskrav samt bidra med forslag til nye dugnadsaktiviteter i 

samråd med administrasjonen 

• For større endringer i dugnadsaktiviteter og struktur, skal dette drøftes med klubbens styre. 

 

Møter: 

DU har avholdt 5 møter i 2019. 

I tillegg har DU hatt flere møter og mye mailkorrespondanse med eksterne aktør i forbindelse med 

planlegging og utførelse av årets dugnadsaktiviteter. 

  

Informasjon: 

Vi har deltatt på ett møte med TLF`ere og ett møte i regi av Yngres utvalg for å informere om DU samt 

være med som bindeledd mellom klubb og lag. 

Det har også vært tett samarbeid med ansvarlige i TUIL-kunsten samt hatt ansvar for informasjonsflyt ut til 

lagene og oppdatering av dugnadslistene. 

 

Nye aktiviteter: 

Styret besluttet å avslutte samarbeidsavtalen med Midnight Sun Marathon gjeldende fra og med 2019. 

Etter åpning av TUIL Arena 2, er det innført ny dugnadsaktivitet i forhold til kioskdrift og vakthold. 

Hentepantprosjektet ble så vidt innført i 2019, og DU har som mål at dette skal bli en fast og kontinuerlig 

dugnad for 2020 og videre fremover. 
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Dugnader gjennomført i 2019: 

• Hentepant 

• Vasking/rydding Tromsø Camping  

• Baking i forbindelse med arrangement på A-lagets hjemmekamper 

• Vakthold Nord-Norsk anleggsmesse  

• Vakthold Amcarmesse i regi av Amcarklubben 

• Maling TUIL Arena 1 

• TUIL kunsten 

• Loddsalg billotteri 

• Åpningsfest TUIL Arena 2 

• Kioskdrift og vakthold TUIL Arena 2. (september og november) 

 

Timeregnskap: 

Anslagsvis så ble det brukt 1100 dugnadstimer i 2019 på følgende dugnader: Kiosk- og hall (2 mnd.) TUIL 

kunsten og baking. Ut fra antall medlemmer på ca. 400 og krav om dugnadstimer på minst10 pr. medlem 

(5 for søsken), er det marginalt hva vi har å gå på når vi starter et helt år med kiosk- og hallvakter. Totalt 

antall utførte dugnadstimer 2019 er ca.1750. 

 

Annet: 

Kristin Paulgaard trekker seg fra dugnadsutvalget ved årsskiftet. DU vil for 2020 forsøke å rekruttere 

ytterlige 2 frivillig som kan jobbe aktivt med dugnadsaktiviteter fremover. 

DU takker alle spillere, foresatte, TLFére (trenere, laglederer og foreldrekontakter) og andre frivillige for 

godt samarbeid. 

DU takker også Kristin Paulgaard for bidraget i DU og spesielt arbeidet rettet mot TUIL Kunsten. 

 

 

Tromsdalen, 16.februar 2020 

Ingrid Lohne, leder Dugnadsutvalget 
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8.0 Behandle de avsluttende og reviderte regnskaper 
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7.7. Revisjonsberetning 
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7.8. Rapport fra kontrollkomiteen 
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9.0 Innkomne forslag og saker  

9.1. Styrets forslag: «Bærekraftig virksomhet i TUIL Tromsdalen Fotball» 

 

Historikk:  

TUIL har helt siden oppstarten i 1938 hatt en rolle og posisjon i lokalsamfunnet i Tromsdalen som har gått 

utover tradisjonelt lagsarbeid og idrettsvirksomhet. Denne posisjonen har vært preget av verdiutvikling og 

langsiktig tenking. Drivkreftene i dette arbeidet har variert og i startene var det Ungdomslaget Freidig som 

fikk bygget ungdomshuset Bellevue og ble eier av eiendommen Freidigfeltet. På 1960 tallet ble all virksomhet 

slått sammen i fleridrettslaget Tromsdalen Ungdoms- og idrettslag (TUIL).  

 

I 1985 ble TUIL AS stiftet med TUIL som eier og med formål å ta vare på verdiene og legge til rette for nye 

aktiviteter og en bærekraftig virksomhet for medlemmer og brukere. TUIL AS overtok eierskapet til Bellevue 

samt driften av Elvestrand Camping (I dag Tromsø Lodge & Camping). Dette ble starten på den nye 

virksomheten i området som i dag er kjent som TUIL Arena.  

 

TUIL Tromsdalen Fotball har vært en vesentlig pådriver til utviklingen i området etter at Tromsdalen 

Kunstgressbane ble bygget i 1983 og senere overtatt av TUIL AS. Gjennom slutten av 1980 tallet og hele 

1990 tallet ble også økonomien i TUIL Tromsdalen Fotball mye større enn i de andre lagene. Dette var en 

kjent utfordring, og en vanlig løsning var å etablere allianselagsmodellen med en overbygning på navn og 

identitet for klubb, men der hver enhet hadde en autonom økonomi og organisasjon. Ett tidlig nasjonalt 

eksempel på alliansemodellen var Vålerenga Hockey og Vålerenga Fotball. TUIL vedtok alliansemodell i 

1997, og den gjelder i dag med følgende organisasjonsledd; TUIL Tromsdalen Ski, TUIL Tromsdalen Turn, 

TUIL Tromsdalen Fotball, TUIL Tromsdalen Friidrett.  

 

I forbindelse med etableringen av TUIL Alliansen ble aksjene i TUIL AS fordelt på lagene med 60 % på TUIL 

Tromsdalen Fotball, og 10 % hver på de øvrige lagene i Alliansen samt 10 % til Tromsdalen Ungdomslag 

som ikke sorterer under Norges Idrettsforbunds alliansemodell. Vektingen av eierskapet var basert på at 

Fotballklubben var den altoverveiende profesjonelle drivkraften og pådriver/prosesseier i de ulike 

utviklingsløp på anlegges og forretningsfronten. 

  

Endret virksomhet:  

TUIL Tromsdalen Fotball har som pådriver jobbet strukturert og målrettet mot en helhetlig områdeutvikling i 

det som etter hvert har materialisert seg i TUIL Arena I og II og Tromsø Lodge & Camping. Her er det 
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investert i anlegg og bygninger for mer enn 300 MNOK. Det er av stor strategisk betydning at man tar vare 

på disse verdiene, og at underliggende forretningsdrift representerer ny og varig verdiskaping for TUIL.  

 

Etter at TUIL Arena byggetrinn I ble ferdig i 2010 og stadig nye investeringer i Tromsø Camping har kommet 

på plass, har TUIL AS sin rolle som økonomisk motor i systemet fått større betydning. TUIL sin evne til å 

løfte nye investeringer har vært avhengig av et troverdig, sterkt og kompetent TUIL AS. Etter ferdigstillingen 

av TUIL Arena II har hele den forretningsmessige og forvaltningsmessige delen av vår virksomhet skutt 

ytterligere fart og forsterket dette bildet.  

TUIL AS har etter oppdrag fra sine eiere (lagene i TUIL) jobbet i flere år med modeller for gunstig finansiering 

og langsiktig verdisikring av anleggsmassen. Dette er blant annet nedfelt i vedtekter og avtaler og er 

forutsetninger for offentlige tilskudd, eiendomsoverdragelser mm. Disse modellene har i hovedsak kommet 

på plass i perioden 2015-2018, og prinsippet er at TUIL AS ikke kan overføre midler til idretten/lagene, men 

gjennom sin virksomhet legge til rette for gode aktivitetstilbud som for eksempel kunstgressbane, fotballhall, 

all-idrettshall og sosiale rom og kontorfasiliteter. Denne modellen der man skaper langvarige verdier og 

utvikler gunstige tilbud i stedet for å overføre midler til drift gjør at TUIL skiller seg ut i idrettsnorge.  

 

Konsolideringsbehov:  

TUIL AS og TUIL Tromsdalen fotball har felles revisjon, og vår revisor har påpekt at man nå har en så stor 

totaløkonomi at det fordrer en overordnet oversikt og kontroll på både verdiforvaltning og pengestrømmer. 

Hovedutfordringen i så måte er at TUIL Tromsdalen Fotball over tid har hatt en svak driftsøkonomi og 

likviditet, og ikke har klart å bygge inntekter i forhold til det aktivitetsnivå man opererer på som en 

semiprofesjonell organisasjon.  

 

Styrene i TUIL Tromsdalen Fotball og TUIL AS har jobbet tett med disse oppgavene det siste året, og 

sommeren 2019 ble det nedsatt et styrelederforum bestående av Trygve Myrvang - TUIL Tromsdalen 

Fotball, Are Bessesen - TUIL Arena Idrett AS og Morten Lind-Olsen - TUIL AS som har jobbet med å sikre 

nødvendige beslutninger og fremdrift i forhold til den nye virksomheten som nå tegner seg ut. 

Styreledergruppa har i rådslaging med revisor samlet seg om en modell der man ønsker å konsolidere 

økonomisk rapportering og kontroll slik at ansvaret for langsiktig sikring og forvaltning av verdier fortsatt 

legges til TUIL AS.  

 

Utfordringen da er å finne gode praktiske styringsmodeller og forvalte menneskeressursene best mulig i 

hverdagen. Etter at vi har bygget TUIL Arena II er det også viktig å finne koordinerte modeller med de øvrige 

lagene - og i særdeleshet TUIL Tromsdalen Turn som har hatt en kraftig vekst etter at TUIL Arena II ble 

ferdigstilt i 2019. Mye av den praktiske og økonomiske koordineringa her er tillagt aksjeselskapet TUIL Arena 

Idrett AS som sørger for den daglige driften av TUIL Arena. Det er satt et særlig søkelys på å utvikle nye 

inntektsområder, samt redusere risikoen for at idrettslagene setter de overordnede verdiene i fare.  
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Nytenking:  

Styret vurderer det slik at TUIL Tromsdalen Fotball nå er kommet til et skille der vi må tenke nytt for å sikre 

en best mulig avkastning på de store varige verdiene vi som hovedeier besitter sammen med resten av 

TUIL, og legge til rette for en helhetlig virksomhet der idrettens formål kan nyttiggjøre seg verdiene til 

idrettslige formål i overskuelig fremtid. Vi ønsker gjennom god virksomhetsstyring å få til økt verdiskapning 

og god forretningsdrift som igjen gir mest mulig aktivitet.  

 

TUIL Fotball har opp til i dag drevet klubben etter en tradisjonell idrettslagsmodell, og man har de siste 15 

år pådratt seg et samlet underskudd på opp mot 5 MNOK. I samme periode har TUIL AS investert for over 

300 MNOK og omsetter nå for om lag 50 MNOK i året.  

 

Investering i anlegg med tilrettelegging for videre vekst i forretningsområdene reiseliv og aktivitet innebærer 

en stor endring når det gjelder strukturering av klubbens virksomhet. Det er avdekket et betydelig potensial 

i nye forretningsmodeller rundt aktivitet, markedsinntekter og arrangement. Det ligger som tidligere påpekt 

tilsvarende risiko hvis klubben ikke lykkes med dette - TUIL har totalt sett store låneforpliktelser og er 

avhengig av en sunn økonomi – i alle deler av virksomheten.  

 

Det er derfor avgjørende viktig at vi avslutter de prosesser som har gått over tid bygget på et sterkt behov 

for søkelys på helheten i «konsernet» TUIL fremfor silotenking i egne enheter. Det arbeidet som ble startet 

i styreledergruppen sommeren 2019 har allerede avdekt at det foreligger et betydelig potensial i klargjøring 

og koordinering av roller og ansvarsområder.  

 

Hovedelementer oppsummert:  

Idrettene sikres tilgang til anlegg, anlegg/verdier forvaltes og driftes til idrettens beste (mest mulig og best 

mulig aktivitet), TUIL sine idretter (eierne) har «prioritet», de økonomiske verdiene sikres og forvaltes på en 

trygg og langsiktig måte, idretten gis mulighet til å skape inntekter gjennom disponering av anleggene og 

selskapet gis mulighet til å sikre forvaltningen/utviklingen av anlegg/virksomheten.  
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Forslag til Årsmøtet  

«Årsmøtet i TUIL Tromsdalen Fotball (TTF) nedsetter en gruppe bestående av styrelederne i TUIL 

Tromsdalen Fotball, TUIL AS, TUIL Arena Idrett AS med mandat til å jobbe frem forslag til enhetlig og 

bærekraftig virksomhetsmodell for TTF som bygger på de verdiforvaltningsmessige prinsipper som er lagt 

frem for årsmøtet. Idrettens formål/aktivitet skal være en viktig parameter i arbeidet  

 

Gruppa må forholde seg til Fotballens organisatoriske krav til konsolidering og rapportering. Det vektlegges 

at gruppen har et forhold til ulike modeller for profesjonalisme, frivillighet, bredde, elite, kjønn, mangfold og 

ikke minst klubbens verdier; Trygg, Utviklende, Inkluderende og Langsiktig.  

 

Gruppens mandat omfatter ikke endringer av grunnleggende forhold som eksisterende eier- og 

organisasjonsstruktur slik den foreligger i vedtekter og avtaler, men i hovedsak at man setter søkelys på en 

bedre virksomhetsstyring med formål å oppnå: 

  

Mer og bedre aktivitet  

Nye og større inntekter  

Mer rasjonell ressursutnyttelse  

 

Gruppen står fritt til knytte til seg nødvendig kompetanse og ressurser for gjennomføring samt nedsette 

under- eller faggrupper. Gruppen anmodes om å legge frem statusrapporter til styret, og avholde minimum 

ett informasjonsmøte underveis. Gruppen må også ha en god dialog med samtlige eiere i TUIL AS.  

 

Gruppens arbeid må være ferdigstilt innen kvartal 4/2020 og resultatet må da fremlegges for et 

medlemsmøte eller eventuelt et ekstraordinært årsmøte, slik at man i størst mulig grad kan ta resultatet med 

seg inn i virksomhetsplanleggingen for 2021.» 
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10.0 Budsjett 2020 

Administrasjonen og Styret utarbeidet og la frem et budsjett for kontrollkomiteen forut for opprinnelig årsmøte 

12. mars 2020 med driftsinntekter på kroner 10 681 000, driftskostnader på kroner 10 306 000 og et resultat 

på kroner 200 000. Rapport fra kontrollkomiteen (punkt 7.8) er basert på dette budsjettet. 

 

Styret har i mai gjennomført en revisjon av budsjettene, da det grunnet Covid-19 utbruddet har endret 

rammebetingelsene for klubben, hvor det i praksis ikke har vært drift i perioden 12. mars til 1. juni. Inntektene 

og kostnadene til klubben er sterkt avhengig av A-laget på både inntekts- og kostnadssiden. Spesielt 

reisekostnader og markedsinntekter avhenger av A-lagets aktivitetsnivå.  

Det er ikke avklart fra NFF når oppstart blir og i hvilken form årets seriespill blir.  

 

Grunnet den fremdeles store usikkerheten rundt både inntekter og kostnader knyttet til seriespill, er ikke 

kontrollkomiteen informert om revidert budsjett før årsmøtet 9. juni 2020.  

 

Styret har utarbeidet 2 alternative budsjetter som årsmøtet bes om å stemme over. Styret vil muntlig 

fremlegge sin innstilling for årsmøtet.  

a) Budsjett med oppstart serie 4.juli og full (normal) serie 

b) Budsjett med senere oppstart enn 4. juli og halv sesong (kun 13 kamper) 
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Budsjett – Alternativ 1  

Normal serie med oppstart 4.juli 2020 

 

TUIL Tromsdalen Fotball - budsjett 2020 

            
  

            

Budsjettpost Budsjett-20 Regnskap-18 Regnskap-19 Avvik NOK Avvik % 

Medlemsinntekter 1,300,000 1,324,926 1,416,450 -116,450 -8% 

Tilskudd 750,000 688,318 595,983 154,017 26% 

Kampbillettinntekter 160,000 148,638 115,868 44,132 38% 

Andre arrangementinntekter 0 89,378 451,079 -451,079 -100% 

Medieinntekter 103,500 2,210,380 2,051,173 -1,947,673 -95% 

Reklame/sponsorinntekter 2,501,500 3,065,488 2,864,201 -362,701 -13% 

Salg/utleie av spillere 750,000   25,000 725,000 0% 

Leieinntekter 0 158,000 165,075 -165,075 -100% 

Andre salgsinntekter 96,000 80,270 115,713 -19,713 -17% 

Andre inntekter 4,207,000 5,416,151 4,575,809 -368,809 -8% 

Sum driftsinntekter 9,868,000 13,181,549 12,376,351 -2,508,351 -20% 

        0   

Trening/matriell/kurs 1,499,000 1,434,911 1,739,879 -240,879 -14% 

Personalkost spillere 1,240,526 2,780,786 2,050,355 -809,829 -39% 

Personalkost trenere 1,547,642 1,042,469 1,471,133 76,509 5% 

Personalkost adm/andre 1,312,318 1,563,335 2,383,613 -1,071,295 -45% 

Av- og nedskrivinger 12,000 3,309 -46,691 58,691 -126% 

Administrasjonskostnader 1,045,020 1,087,975 1,070,943 -25,923 -2% 

Egne arrangement 785,350 1,510,316 1,851,343 -1,065,993 -58% 

Reisekost bortekamper 1,048,000 1,526,112 1,768,623 -720,623 -41% 

Kjøp/leie spillere 0 0 86,469 -86,469 0% 

Markedskostnader 65,000 69,241 0 65,000 #DIV/0! 

Salgskostnader 31,500 88,189 27,093 4,407 16% 

Andre kostnader 142,000 267,874 502,381 -360,381 -72% 

Sum driftskostnader 8,728,356 11,374,517 12,905,141 -4,176,785 -32% 

        0   

Driftsresultat 1,139,644 1,807,032 -528,790 1,668,434 -316% 

        0   

Nto. finansresultat 174,000 203,039 214,171 -40,171 -19% 

        0   

Resultat e. finans 965,644 1,603,993 -742,961 1,708,605 -230% 
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Budsjett – Alternativ 2  

Halv serie (13 kamper), oppstart senere enn 4. juli  

TUIL Tromsdalen Fotball - budsjett 2020 

            
  

            

Budsjettpost Budsjett-20 Regnskap-18 Regnskap-19 Avvik NOK Avvik % 

Medlemsinntekter 1,300,000 1,324,926 1,416,450 -116,450 -8% 

Tilskudd 625,000 688,318 595,983 29,017 5% 

Kampbillettinntekter 80,000 148,638 115,868 -35,868 -31% 

Andre arrangementinntekter 0 89,378 451,079 -451,079 -100% 

Medieinntekter 103,500 2,210,380 2,051,173 -1,947,673 -95% 

Reklame/sponsorinntekter 2,501,500 3,065,488 2,864,201 -362,701 -13% 

Salg/utleie av spillere 750,000   25,000 725,000 0% 

Leieinntekter 0 158,000 165,075 -165,075 -100% 

Andre salgsinntekter 48,000 80,270 115,713 -67,713 -59% 

Andre inntekter 4,207,000 5,416,151 4,575,809 -368,809 -8% 

Sum driftsinntekter 9,615,000 13,181,549 12,376,351 -2,761,351 -22% 

        0   

Trening/matriell/kurs 1,499,000 1,434,911 1,739,879 -240,879 -14% 

Personalkost spillere 1,240,526 2,780,786 2,050,355 -809,829 -39% 

Personalkost trenere 1,547,642 1,042,469 1,471,133 76,509 5% 

Personalkost adm/andre 1,312,318 1,563,335 2,383,613 -1,071,295 -45% 

Av- og nedskrivinger 12,000 3,309 -46,691 58,691 -126% 

Administrasjonskostnader 1,045,020 1,087,975 1,070,943 -25,923 -2% 

Egne arrangement 638,850 1,510,316 1,851,343 -1,212,493 -65% 

Reisekost bortekamper 603,000 1,526,112 1,768,623 -1,165,623 -66% 

Kjøp/leie spillere 0 0 86,469 -86,469 0% 

Markedskostnader 65,000 69,241 0 65,000 #DIV/0! 

Salgskostnader 20,500 88,189 27,093 -6,593 -24% 

Andre kostnader 142,000 267,874 502,381 -360,381 -72% 

Sum driftskostnader 8,125,856 11,374,517 12,905,141 -4,779,285 -37% 

        0   

Driftsresultat 1,489,144 1,807,032 -528,790 2,017,934 -382% 

        0   

Nto. finansresultat 174,000 203,039 214,171 -40,171 -19% 

        0   

Resultat e. finans 1,315,144 1,603,993 -742,961 2,058,105 -277% 
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11.0 Valg 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Leder: Hilde M. Pettersen 

Medlemmer: Kari Brøndbo, Peder Hatlen, Ingrid S. Lohne og Roger Ness. 

 

11.1. Styret 

 

Innstilling til styre i TUIL Tromsdalen fotball er som følgende: 

Trygve Myrvang velges for 1 år som leder, ikke på valg som styremedlem 

Erik Hatlen  velges for 1 år som nestleder, ikke på valg som styremedlem 

Espen Stark ikke på valg 

Thomas Heide ikke på valg 

Stine Bugge ikke på valg 

Silje Lægreid nyvalg, velges for 2 år 

Trond Rismo nyvalg, velges for 2 år 

 

Varamedlemmer: 

Johnny Caspersen  nyvalg, velges for 2 år  

Kjersti Lind  ikke på valg 

11.2. Kontrollkomite 

 

Hermod Bakkejord   velges for ett år 

Geir Sørensen   velges for ett år 

 

For valgkomiteen, leder Hilde M. Pettersen 

11.3. Valgkomite 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Leder: Hilde M. Pettersen 

Medlemmer: Kari Brøndbo, Peder Hatlen, Ingrid S. Lohne og Roger Ness. 

  

Etter revidert instruks fra 2019 velges valgkomiteens medlemmer for 2 år av gangen. Ingen av 

valgkomiteens medlemmer er på valg i år. 
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12.0 Foreta valg av statsautorisert revisor til å revidere lagets regnskaper og 

fastsette revisors honorar 

 

Innstilling: årsmøtet gir styret fullmakt til å velge revisor 

13.0 Fastsettelse av honorar  

 

Innstilling: Styret mottar ingen honorarer for 2019 

14.0 Avslutning 

 


