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Forretningsorden 

Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 31. januar 2022. 

Forretningsorden ved TUIL Tromsdalen Fotballs årsmøte (heretter kalt TUIL) 

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

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 2021 

Styret i Tromsdalen Fotball har i 2021 bestått av: 

 

Trygve Myrvang    Styreleder 

Erik Hatlen    Nestleder 

Stine Ingebrigtsen   Styremedlem 

Trond Rismo    Styremedlem 

Silje Lægreid    Styremedlem  

Aslak Sokki    Styremedlem 

Kristian Mathiassen   Styremedlem 

Johnny Caspersen   Varamedlem 

Guro Lemika Larsen*   Varamedlem 

*I første versjon av sakspapirene var Kjersti Lind feilaktig oppført som Varamedlem 

 

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

kvinner i styret. Som referert til i årsberetningen for 2019 og 2020 jobber Valgkomiteen jobbet aktivt med å 

rekruttere for å få kjønnsbalanse i styret, men opplever dette som krevende.  
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Det har vært avviklet 7 ordinære styremøter i perioden, samt behandling av enkeltsaker via epost grunnet 

Covid-19, det er behandlet til sammen 51 saker. Styret har ikke mottatt noen økonomiske godtgjørelser for 

sine verv i TUIL Tromsdalen Fotball.  

 

Administrasjonen/ansatte i beretningsåret har bestått av: 

Daglig leder:    Are Bessesen  

Administrativ Leder Sport og Marked: Thomas Heide 

Administrasjonsleder Yngres:  Silje Vevik 

Hovedtrener A-laget herrer:  Alexander Samuelsen 

Utviklingsleder:    David Lundblad 

Fysisk Trener:    Thomas Aloyseous 

 

2021 ble året der TUIL Fotball virkelig fikk 

ta i bruk TUIL Arena II. Året startet med 

restriksjoner og innstramminger på grunn 

av Covid- 19, men etter hvert som 

samfunnet kom litt mer tilbake til normalen 

var det en masse flott aktivitet i alle 

alderssegmenter.  

Selv om også 2021 ble sterkt preget av 

pandemien har det vært et imponerende 

høyt aktivitetsnivå i klubben. Den normale 

aktiviteten kom etter hvert fint i gang og 

når seriespillet til slutt startet for alle 

lagene mot høsten var vi godt forberedt.  

 

Fullføringen av TUIL Arena var prioritert 

gjennom våren, dette gjelder også 

uteområdet hvor det ble tatt store grep, 

både synlige og usynlige. Det de fleste 

har sett er at hele området rundt TUIL 

Arena nå er gjerdet inne og at banen er 

kledt med ensartet profilering fra alle våre 

gode samarbeidspartnere, resultatet er 

blitt veldig flott og visuelt tiltalende. Det er 

i tillegg blitt gjort flere tiltak rundt banen 
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for å hindre spredning av gummigranulat. Tiltakene strekker seg fra etablering av mur ned mot Tromsdals- 

elva, gjennomspyling av drenering med etterfølgende montering av filter, samt re-asfaltering av området 

rundt banen.  

 

TUIL har de siste årene hatt et utstrakt samarbeid 

med Kriminalomsorgen, og det har gjennom 2021 

blitt utført flere hundre timer med samfunnsnyttig 

arbeid på TUIL Arena gjennom denne ordningen. 

Det ville vært vanskelig å oppnå samme gode 

resultat uten dette samarbeidet. 

Tilbakemeldingene klubben har fått fra de som 

soner sin tid hos oss har også vært av den gode 

sorten, de opplever å bli godt tatt imot og at 

arbeidet er meningsfylt. Samarbeidet med 

Kriminalomsorgen fortsetter også i 2022.  

 

En av de store utfordringene i TUIL - og idretten generelt – er å opprettehode de frivillige bidragene. Uten 

alle timene lagt ned og entusiasmen til medlemmene og familiene deres kan ikke klubben opprettholde like 

høyt aktivitetsnivå. TUIL har prioritert å legge 

til rette for dette i året som har gått og ser at 

medlemmene responderer godt og bidrar på 

en fantastisk måte. Arrangørkorpset til A- 

laget hjemmekamper er et godt bilde på dette, 

de består av tidligere spillere, 

familiemedlemmer og gode Tromsdalinger. I 

2021 ble de også kledd godt opp og invitert 

inn på flere sosiale samlinger utover høsten. 

På bildet ser vi det som representerer over 30 

år med frivillig innsats for klubben hvor 2 av 

årets arrangører har vært med siden den første sesongen i 1. divisjon i 1991. Tusen takk! 

 

 

TUIL- kunsten var tilbake etter et pandemi- opphold i 2022. Det var lenge usikkert om det var mulig å 

gjennomføre, men etter grundige vurderinger og samtaler i klubb, krets og de påmeldte klubbene valgte vi 

å gjennomføre. Turneringen var så å si den eneste som ble gjennomført i Tromsø gjennom 2021 og ble en 

stor suksess med fantastisk vær, mange lag, fornøyde spillere og utrolig innsats fra hele klubben.  
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TUIL har de siste årene hatt en 

stabil medlemsmasse og fikk 

også i 2021 en liten økning, det 

var ved årets slutt 612 

medlemmer i klubben, ekstra 

gledelig er det at den største 

økningen her kommer fra nye 

tilbud rundt etableringen av et 

senior breddelag på både 

herresiden og damesiden. Begge 

miljøene har vokst seg frem som 

et resultat av TUIL Arena II og 

det samlingspunktet dette har 

blitt i lokalsamfunnet. 

 

 

 

 

 

Selv om TUIL Arena II har vært åpent i snart 3 år har det nærmest kontinuerlig pågått arbeid for å sluttføre 

og endre innhold. Det ble ved åpningen etablert et treningsstudio og dette har vært et veldig positivt 

tilskudd til klubben hvor man har treningsgrupper som spenner seg fra barsel- grupper til pensjonister. 

Dette tilbudet har vært så populært at vi gjennom året utvidet lokalitetene med ca. 100 kvadratmeter. 

    

TUIL- Kunsten 2021 
 

- ~ 1500 SPILLERE 

- 168 LAG  

- 183 FRIVILLIGE 

- 248 DUGNADSVAKTER 

- 614 TIMER DUGNAD 
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Sportslig har klubben 

fortsatt å prioritere 

utviklingsarbeidet i 

ungdomsavdelingen 

med tett samarbeid med 

klubbene rundt oss. Det 

tilbys ukentlige treninger 

på TUIL Arena for 

ungdommer på 

fastlandet. Disse 

kommer fra alle 

klubbene på fastlandet.  

 

TUIL fikk 3 kretsmestre i klassene Gutter 15, Jenter 15 og Gutter 19. 

 

I samarbeid med Troms 

Fotballkrets er også TUIL 

Arena blitt tilholdssted for 

klubbnære kurs innen 

Grasrottrener- programmet. 

På høsten gjennomførte 

TUIL 3 kurs over 3 helger 

hvor våre egne trenere 

både sertifiserte seg som 

kursholdere og 

gjennomførte kurs for alle 

klubber i kretsen, dette arbeidet fortsetter også i 2022.  

 

Klubbens A-lag på både herre og damesiden fikk på lik måte som året før vanskelige forhold å forberede 

seg på. Damene fikk grunnet restriksjoner på treningsgrupper over 20 år ikke muligheten til å trene 

innendørs, klubben valgte å holde kunstgresset ute åpent gjennom store deler av vinteren for å kunne 

gjennomføre treninger. Dette ble godt mottatt og det kom også til nytte for andre lag i klubben. I midten av 

februar var det ikke mulig å holde banen åpen lengre, grunnet både vær og økonomisk byrde. I denne 

perioden gjennomførte ikke damelaget felles treninger, men kunne holde det fysiske ved like inne på 

treningsstudioet i TUIL Arena.  
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Klubben har ikke delt ut hederstegn eller Æresmedlemskap siden 1988, på årsmøtet 2021 ble det foretatt 

valg og etablert en egen komite for å ivareta dette arbeidet. Det er mange personer som har lagt ned en 

stor innsats gjennom årene og styret ønsker at dette blir synliggjort i større grad. Komiteen har arbeidet 

gjennom året og 

har en liste over 

kandidater til å 

motta klubbens 

hederstegn og det 

søkes å 

gjennomføre 

tildelinger under 

en festlig 

anledning på 

høsten 2022 

 

 

A- laget på herresiden fikk gjennomført en god oppkjøring, 

men det ble igjen utsettelse av sesongen og man kom ikke i 

gang før langt inn i juni. Dette ga en meget tøff belastning med 

mange kamper utover høsten, og det ble også ekstra tøft mot 

slutten da man på et tidspunkt hadde 4 kamper utsatt på 

grunn av Corona som måtte hentes inn igjen før sesongslutt. 

Laget spilte seg meget godt opp utover høsten og havnet til 

slutt på en fin 4. plass.  

 

A-lag damer fikk en meget amputert sesong og sesongstarten 

kom ikke før i august, det ble også gjennomført halv serie som 

betød få kamper. Noen skuffende resultater til å begynne med 

til tross, laget spilte i siste serierunde om seriegull og manglet 

kun noen få mål ekstra i bortekampen mot Polarstjernen for å 

klare dette.  

 

Som for resten av samfunnet har 2021 vært utfordrende for 

klubben, med en rekke ekstra tiltak og arbeidsmengde grunnet 

pandemien. Likevel har det vært et godt år der det oppleves at 

det er positivitet og god oppslutningen rundt klubben og 

tilbudet som gis medlemmene.   
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Økonomi: 

Regnskapet for 2021 viser en omsetning på kroner 12.179.962 og et driftsresultat på kroner 700.671. 

Årsresultat etter finans er på kroner 659.814. Egenkapitalen er positiv med kroner 609 805. TUIL 

Tromsdalen Fotball har også en betydelig merverdi gjennom sitt eierskap i TUIL AS, med døtre. Det er et 

uttalt mål i klubbens strategiplan om å opparbeide seg en positiv egenkapital, dette har blitt oppnådd ved 

utgangen av 2021. 

Det har vært og er fortsatt krevende likviditetsmessig å drifte TUIL Tromsdalen Fotball, 2021 har vært 

bedre enn foregående år med tanke på likviditet. Den bedrede likviditeten skyldes i all hovedsak store 

inntekter på spillersalg tidlig i året. 

Selv om man har et stort overskudd for regnskapsåret 2021 og 2020 har overskuddet blitt disponert til å 

betale utestående gjeld. Styret er fornøyd med at man gjennom året har klart å betale ned den kortsiktige 

gjelden. Den langsiktige gjelden er finansiert til gunstige betingelser innad i konsernet og resulterer i 

betydelig reduserte finanskostnader. TUIL Fotball går inn i 2022 med en betydelig bedret økonomi med 

positiv egenkapital og likviditetsgrad på > 1.  

Regnskapet avlegges med forutsetning om fortsatt drift. 

Styrets fokus og klubbdrift gjennom året  

Styret har brukt mye tid på arbeidet med ny strategiplan, nåværende plan utløp i 2020. Det har ikke vært 

mulig å sluttføre arbeidet, men kjerneområder er avklart og klubben arbeide etter disse. Det er identifisert 3 

nye kjerneområder; Sport, klubb og virksomhetsstyring. Kjerneområdet klubb omhandler daglig drift og 

rutiner og tilrettelegging, dette er sterkt knyttet til sertifiseringen til NFF som Kvalitetsklubb. Det er lagt ned 

et stort arbeid gjennom året og kun dager før jula ble TUIL re- sertifisert som kvalitetsklubb. Områdene 

Sport og Virksomhetsstyring er også påbegynt, der sistnevnte også griper inn i den totale organiseringen 

av TUIL med underselskaper. Kjerneområdet Sport inneholder det viktigste vi holder på med, nemlig fotball 

og aktivitet, det var tidlig tydelig for styret at man burde ha klare målsetninger for dette området. I grove 

trekk er dette ferdigstilt, men for styret har det vært utfordrende å jobbe frem dette på Damer senior.  

På det ekstraordinære tinget til NFF i juni stemte TUIL mot boikott av Qatar- VM, saken ble tatt opp 

separat i 2 styremøter og klubben deltok på en rekke informasjonsmøter om saken. Det ble også stemt 

over innføringen av ny divisjonsordning for kvinner, TUIL stemte for denne og i tråd med innstillingen fra 

styret i NFF. Dette innebærer en lik seriordning for kvinner og herrer på nivå 3 (2. divisjon), i etterkant av 

dette har styret jobbet fokusert mot å kartlegge situasjonen i klubben og det har vært avholdt en rekke 

møter med trenere - på alle nivåer i klubben – og det var også satt ned et arbeidsutvalg fra styret til å 
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jobbe med dette. I prosessen ble det dessverre avdekket at det fantes et stort sprang mellom Styrets, 

trener og spillerstallens oppfatning av dagens situasjon og hva retningen er videre. Fra styret ønsker man 

å bygge et lag på damesiden med en stabil og bred tropp på 20+ spillere, etablere et apparat med 

menneskelige ressurser rundt laget, samt et fornuftig økonomisk fundament. Det ble også etablert et eget 

utvalg som skal jobbe med damesiden spesielt i klubben. Dessverre ble det underveis i prosessen 

vanskelig å finne et felles utgangspunkt og styret valgte derfor å ikke fornye kontrakten med hovedtrener. 

Dette skapte misnøye i spillergruppa og omtrent halve spillergruppa valgte da å ikke fortsette i klubben. 

Prosessen har vært vond, men også på mange måter lærerik – styret har behandlet saken i ettertid hvor 

også kontrollkomiteen har vært til stede. Det er selvfølgelig trist å oppleve negativitet rundt klubben, men 

det er styrets oppfatning at klubben kommer bedre ut på lengre sikt.  

Ved utgangen av en Pandemi og to særdeles uoversiktlige år, er det styrets oppfatning at vi som klubb har 

hatt stor fremgang de siste årene. Medlemsmassen øker, det er kommet på plass gode rutiner og tilbudet 

som gis har tatt store steg på kort tid. TUIL Arena er blitt en samlingsplass for trivsel og god aktivitet for 

alle aldersgrupper som spenner fra barsel- grupper til pensjonister – og det er smil og positivitet hver 

eneste dag på TUIL Arena. Vi tror opplevelsen av felleskap og trivsel som nå eksisterer også gir grunnlag 

for å skape idrettsutøvere som kan nå så langt de ønsker.  

 

Tromsdalen, 22.02.2022  
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7.2. Årsberetning A-laget 

 

Vi blir bedre. 

 

Vi havnet i år på en fjerdeplass på tabellen med 45 poeng, med 13 seire, 6 uavgjorte kamper dessverre 7 

tap. Scorede og innslupne mål viste 52 – 34 som gir pluss 18 i målforskjell. 

 

Året viser også at det har vært som store forskjeller på laget på hjemmebane sett mot borteoppgjørene.  

På hjemmebane så har vi respektable 10-2-1 med målforskjell 34-8 = Pluss 26 

På bortebane derimot har vi for svake 3-4-6 med målforskjell 18-26 = Minus 8 

 

Det har vært brukt hele 27 spillere igjennom sesongen og ekstra gledelig er det at vi har 7 debutanter som 

kommer fra egne rekker i TUIL. Johann Arntsen, Ulrik Celius, Sigve Lohne, Nicolai Lind Olsen, Christoffer 

Yndestad og Dovydas Zala og Kent Malic. 

 

Enda mer gledelig er at vi er den klubben som drifter A-lag i toppfotballen som brukte flest egenproduserte 

spillere i 2021. 

 

Flest kamper. 

- Tobias Vibe og Theodor Nilsen, Adrian Sandbukt og Andreas Løvland med 27 kamper. 

 

Toppskårer 

- Sigurd Grønli 11 mål 

 

Assistkonge 

- Sigurd Grønli 18 Assist 

 

Råtassen 

- Lars Henrik Andreassen, Vegar Lysvoll og Sigurd Grønli alle med fem gule kort. 

 

- Vi fikk ingen røde kort. 

 

Når det kommer til sportslige høydepunkt for laget og spillerne må det tas med at Sigurd Grønli vant prisen 

årets talent i Post Nord (begge avdelingene) for sine prestasjoner, samt at Isak Vådebu har blitt tatt ut på 

et ekstremt godt U19 landslag. Vi er stolte over det. Det forteller noe om satsingen i TUIL. 
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Spillerkontrakter – noen ut og nye inn. 

 

Spillere ut fra 2020 

Thomas Kind Bendiksen, Andreas Arntzen, Peder Mæhle, Casper Øyvann, Vebjørn Grunnvoll, Adrian 

Mikkelsen, Gabriel Andersen 

 

Spillere inn 2021 

Sigve Lohne, Steffen Pedersen, Sigurd Grønli, Johann Arntsen, Kent Malec, Håvard Lysvoll, Fredrik 

Bakkelund. 

 

Sesongen 2021 har vist oss er at vi har tatt steg på veldig mange fronter. Laget har løftet seg tre plasser 

på tabellen. Vi har økt poengsnittet betraktelig fra året før. Vi skårer mer mål, slipper inn mindre. Tallene 

fra Wyscout (analysprogram) forteller at vi har tatt store steg igjennom å skape mer og vi slipper til mindre. 

På hjemmebane så har vi klart å skape «fort Tromsdalen». 

 

Samtidig viser tallen også at på bortebane er vi for dårlige. Vi kan skåre enda mer ut ifra spill og sjanser. 

 

Da handler det om å forsterke det som er bra og ta tak i det som er for dårlig. For oss gjelder det å ta tak i 

den utfordringen som ligger på bortebane. Det handler både om det mentale og det taktiske. Her var vi 

ikke god nok i sesongen som gikk. Det å erkjenne at man har utfordringer er veien til å bli bedre. Det føler 

vi både trenerteam og spillerne har lyst til - og er ekstremt motivert for å jobbe inn imot neste sesong. 

 

Vi har i løpet av 2021 sesongen fått tilgang på et nytt videoverktøy, så vel treninger som kamper blir nå 

filmet av et kamera som er fastmontert på TUIL Arena. Kameraet er fullt automatisert og bruker ny 

teknologi for å følge spill og situasjoner, slik at man allerede i garderoben kan se gjennom aktuelle 

situasjoner. Dette er noe som både trener og spillere har satt enormt pris på. Det hjelper oss 

forhåpentligvis til å bli bedre. Så her må vi takke klubben for å tilrettelegge dette. 

 

Til slutt må jeg få takke bidragsyterne rundt A-laget og vi er heldige som har så mange flotte folk rundt oss. 

 

Svenn Torneus og David Lundblad som lagt ned utallige timer for at guttene skal bli bedre. Fine typer er de 

også. Thomas Aloyseous som legger til rette for guttene rundt det fysiske. Her har vi tatt store steg som 

lag og klubb. 

 

Jakob Vollstad som er TUIL 2 trener, men gjør en uvurderlig jobb inn imot A-laget også. 
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Keeperlegende og keepertrener Eirik Sørensen for jobben han gjør med målvaktene. Thomas Heide som 

igjennom sin rolle som sportslig leder har lag til rette for at vi har blitt bedre. Sjefskokken med flere roller 

Mario som er med på å tilrettelegge og optimalisere for at guttene skal ha det bra i hverdagen. 

Gøril Heide som igjennom et nytt COVID 19 år loset oss helt trygt å fantastisk igjennom. Det er man 

ekstremt takknemlig for. Sist, men ikke minst. Den lengst gående i teamet, Stig Riise. Fysioterapeuten som 

alle lag drømmer om å ha. Dyktig fysio, enda bedre person. Er tilgjengelig 24/7 for spillerne. 

 

Til slutt vil jeg takke spillerne som hver eneste dag kommer inn for å bli litt bedre. En fantastisk gjeng i 

ulike aldere som man setter enormt pris på. 

 

For min del så vil jeg si at jeg er privilegert å takknemlig for å ha en så fantastisk gjeng rundt laget og 

klubben. 

 

TUSEN TAKK. 

 

Alexander Samuelsen 

 

7.3. Årsberetning damelaget 

 

Laget deltok ikke i seriespill i 2020, da restriksjoner grunnet pandemien ikke tillot spillere over 20 år å delta 

i aktivitet som gruppe. Inngangen til året ble dermed vanskelig, med noe usikkerhet på antall og motivasjon 

i spillergruppa. Mot slutten av 2020 integrerte man ca. 10 spillere i alderen 16-17 år inn i treningsgruppa til 

damelaget og man fikk en god treningsgruppe på rundt 20 spillere med jevnt treningsoppmøte.  

 

Restriksjoner hindret også laget å trene samlet innendørs, men det var åpning for utendørs aktivitet og 

klubben valgte da å forsøke å holde kunstgresset utendørs åpent gjennom vinteren. Banen ble holdt snøfri 

og myk frem til midten av februar – men grunnet veldig store utgifter på strøm til oppvarming ble det 

besluttet å stenge banen ned. Spillerne under 20 år fikk da trene innendørs, mens det ble tilrettelagt med 

tilgang på treningsstudio på TUIL Arena for de eldste spillerne.  

 

Det ble meldt på to lag for sesongen, hvor tanken var at laget i 3. divisjon skulle fungere som en 

utviklingsarena for de yngste spillerne. Det var lenge usikkert om også 2021 skulle bli et år uten seriespill, 

men dette kom heldigvis i gang i august.  

 

Spillergruppa ble preget av usikkerhet rundt oppstart og det var en del frafall utover våren, treningsgruppa 

bestod etter hvert av litt færre spillere. Dette påvirket også gjennomføringen av sesongen med 2 lag og 
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mange av de samme spillerne spilte både i 2. og 3. divisjon, siden det var få kamper totalt sett var likevel 

ikke belastningen altfor høy.  

 

Laget startet sesongen med cup- kamp mot Fløya hjemme på TUIL Arena, dette ble første kampen på de 

fleste spillerne på 2 år og kom også rett etter ferien. Tross en vanskelig inngang ble det en fin opplevelse, 

og man holdt liv i kampen lenge.  

 

Selv om serien kom i gang, ble det grunnet sen oppstart kun spilt 6 kamper. Laget hadde noen skuffende 

resultater hjemme i starten, men fikk en fin stigning utover høsten og kunne også med litt bedre uttelling i 

siste bortekamp mot Polarstjernen klart en kvalifiseringsplass til 1. divisjon.  

Trener for laget var Lars Pedersen.  

 

Thomas Heide, Sportslig Leder 

 

7.4.  Årsberetning Yngres Utvalg 

 

Medlemmer:  

Frank N. Kræmer  

Tove N. Thoresen  

Frantz Schjølberg  

Geir Karlsen  

Guro B. Lægreid 

Stine Ingebrigtsen (2021) 
  
  

Aktiviteten til Yngres utvalg har, som alt annet i samfunnet, blitt påvirket av den pågående Covid-19 

pandemien som inntraff i mars måned 2020. Det er av den grunn ikke holdt faste møter som tidligere år. Det 

har vært gjennomført 4 møter i 2021, og møtene har hatt en varighet på 1,5-2 timer. 

Silje Vevik fra administrasjonen har fungert som leder gjennom året og Stine Ingebrigtsen har vært 

representant og bindeledd fra styret. Oppgavene har blitt fordelt jevnt mellom medlemmene. 

  

Fokuset til utvalget har vært å holde aktivitetsnivået på et så høyt nivå som nasjonale/lokale retningslinjer 

har tillatt. Kampsesongen ble gjennomført med normalt seriespill i 2021, noe som kom veldig etterlengtet 

etter en lang periode med bare treninger og reduserte kamptilbud forrige sesong. 

  

Det har vært arrangert to TLF-forum og frivillig keepertrening gjennom høsten i reduserte grupper. Oppstart 

av lag for barn født 2015 fikk en veldig positiv start og vekst gjennom året, slik at det var grunnlag til å dele 

inn gutte- og jentelag til ny sesong i 2022. 
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Til tross for noe usikkerhet rundt smittevernhensyn, gjennomførte vi på en sikker og vellykket måte en 

etterlengtet TUIL-kunst. Utvalget bidro aktivt under turneringen, og brukte tiden til å bli bedre kjent med den 

store TUIL-familien.  

  

Klubben ble re-sertifisert som kvalitetsklubb i 2021 og utvalget vil fortsette å jobbe aktivt med å sikre at 

spillerne våre får en god fotballopplevelse uansett alder og nivå. Dette vil vi gjøre med blant annet tett 

samarbeid med de andre utvalgene i klubben. 

  

Yngres utvalg takker alle samarbeidspartnere for innsatsen som har blitt gjort i 2021, 

  

Yngres utvalg, Tromsdalen  
 

 
 
 
 

7.5. Årsberetning Sportslig Utvalg 

 

Medlemmer  

Thomas Heide  

Roger Ness  

Svenn Torneus  

Trygve Myrvang 

Jan- Viktor Nilsen  

 

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 

 

Sportslig utvalg har møttes jevnlig gjennom året og har gjennom året hatt tett kontakt med trenere i A-lag 

herrer og Utviklingssiden. Det ble utarbeidet prinsipper for stallsammensetninger med tanke på 

klubbtilhørighet og alder for å sikre at det er en rød tråd gjennom hele klubben – klubben skal jobbe for at 
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flere spillere fra egen barne- og ungdomsavdeling skal spille for klubbens seniorlag.  Prinsippene og 

metodikken skal gjelde for begge kjønn. Sportslig utvalg har også jobbet med sportslige målsetninger for 

alle nivåer i klubben i forbindelse med revisjon av klubbens strategiplan.  

 

Gjennom året har det også blitt behandlet innkomne bud på spillere, sportslig utvalg har behandlet disse 

og gitt sin innstilling til styret. Erfaringen de siste år er at det er økt aktivitet og større interesse for våre 

spillere fra andre klubber, det er utfordrende å utforme retningslinjer for hvordan dette skal håndteres da et 

salg ofte har kortsiktig negativ innvirkning på det sportslige resultat. Hensynet til så vel spiller som 

klubbens økonomi skal da veies opp mot sportslige målsetninger for klubben. Det er et uttalt mål at 

klubben skal tilbake til Norsk Toppfotball og en av konsekvensene er at man har avvist bud på spillere. 

Sportslig Utvalg ser det på som naturlig å utforme noen retningslinjer på dette området, selv om det ofte vil 

være slik at hver sak har sine spesielle faktorer å ta hensyn til.  

 

Det er en erkjennelse at vi har fått veldig stor aktivitet i klubben, dette gjelder i alle alderstrinn og også 

utenfor det klubben tradisjonelt har hatt av tilbud. Det arrangeres nå ukentlige styrketreninger for alle 

ungdomslag i regis av klubben, det er felles utviklingstreninger med deltagere fra TUIL og klubbene rundt 

oss på fastlandet. Samarbeidet med fastlandsklubbene har vært veldig positivt, og er et resultat av en 

bevisst sportslig satsing, samt at Sportslig Utvalg i samråd med trenerne gjennom året har diskutert vårt 

syn på rekruttering hvor vi fremdeles ønsker at spillere skal være i - og bidra der – i sine klubber frem til 

året de starter på Videregående skole. Dette vil skape mer robuste miljøer og spillere.  

 

Samarbeidet med Tromsdalen Videregående er også godt og vi har gjennom året fått opp gode rutiner for 

samarbeid og belastningsstyring som spillerne i denne alderen drar nytte av.  

 

Sportslig Utvalg har i samråd med trenere jobbet med å identifisere og prioritere områder som bør settes 

søkelys på for å prestere bedre som klubb. Det er en klar anbefaling at klubben bør prioritere å få knyttet til 

seg flere skolerte trenere, gjerne heltidsansatte som kan ha ansvar for flere lag og spesialområder som 

målvakt, fysisk trening, kosthold, mm.  

 

Å få et godt trenermiljø er også viktig for videre utvikling av klubben og Sportslig Utvalg tror det vil bli enda 

viktigere i fremtiden. Kompetente trener vil heve kvaliteten i treningsarbeidet og trivselen øker som en 

følge av dette. Gjennom året har TUIL avholdt Grasrottrener- kurs gjennom 4 helger, vi har fått utdannet 3 

kursholdere og en rekke av klubbens trenere i barne- og ungdomsfotballen har sertifisert seg som trenere. 

Sportslig Utvalg har deltatt på disse kursene.  
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For årene som kommer er det ønskelig å jobbe med systematikk og oppfølging av spillere og trenere, samt 

ta i bruk nye verktøy og teknologi. Innføringen av automatiserte kamera på TUIL Arena har vært et stort 

løft for klubbens lag og det er enda flere muligheter her som klubben bør prioritere.  

 

24.02.2022 

Thomas Heide 

Sportslig Leder 

 

7.6. Årsberetning Dugnadsutvalget 

Dugnadsutvalget har gjennom Pandemien i realiteten ikke vært i drift, det frivillige arbeidet i perioden vært 

organisert av Inger Løberg og administrasjonen i klubben. Dugnadene i 2021 har vært begrenset til 

hallvakter i TUIL Arena og gjennomføringen av TUIL- Kunsten. Inger Løberg har på egenhånd organisert 

hallvakter og kommunisert med lagene og fortjener stor ros for arbeidet hun har lagt ned for klubben 

gjennom året.  

 

2021 ble første året klubben tok i bruk elektronisk organisering, påmelding og registrering av 

dugnadsinnsats blant klubbens medlemmer og foresatte. Den store ilddåpen kom under TUIL- kunsten, 

selv om det var en helt ny tilnærming og det kom en god del spørsmål fra de frivillige var totalinntrykket 

godt. Valget om å digitalisere denne delen av klubbdriften er et riktig steg og vil fremover gi oversikt for 

både klubb og medlemmer/frivillige. Fra komiteen som organiserte TUIL- kunsten var det oversiktlige 

rapporter og tydelig hvem og når vaktene var besatt.  

 

For 2022 blir viktig for klubben å re-etablere dugnadsutvalget, da frivilligheten og bidraget herfra er selve 

grunnsteinen i klubbdriften.  

 

24.02.2022 

Thomas Heide 

7.7 Årsberetning Hederstegnkomitéen 

Hederstegnkomitèen ble oppnevnt av årsmøtet i mars 2021. 

Komitéens medlemmer: 

Kine T. Martinussen (valgt for 3 år) 
Ron Johansen (valgt for 2 år) 
Ingrid Lohne (leder, valgt for 4 år) 
Thomas Heide (adm.) 
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Komitéens funksjon: 

• Komiteen skal planlegge og organisere for utdeling av årlige hederstegnpriser. Dersom det av 
ulike grunner over tid ikke er fremmet noen kandidater, kan komiteen utdele flere priser samme 
år. 

• Komiteen skal høres og delta i utarbeidelse av medalje, diplom eller lignende som skal deles ut til 
mottager av hederstegn 

• Hederstegn kan gis til personer som har gått bort, det bør da utdeles til familien. 

• Komiteen skal hvert år fremme personer som har utmerket seg gjennom arbeid for klubben enten 
administrativt, dugnad/frivillig og i den siste tiden har markert seg for særskilte idrettslige 
prestasjoner. 

• Komiteen skal skaffe seg oversikt over aktuelle personer som kan være aktuell 2-3 år frem i tid. 
Dette skal gjøres etter innspill fra klubbens medlemmer. 

• Komiteen skal utdele priser på en årlig festlig anledning (årsfest) etter at fotballsesongen er 
avsluttet. 

Møter: 

Komitéen har avholdt 3 fysiske møter i tillegg til jevnlig mailkorrespondanse gjennom året. 

Hederstegnkomite har utarbeidet mandat som er publisert sammen med vedtektene (vedtatt årsmøte 

2014) her: https://www.tuilfotball.no/om-klubben/utvalg-og-komiteer  

Annet: 

Komitéen legger opp til å forestå innstillinger / forslag av aktuelle kandidater i løpet av 2022 og det 

planlegges utdeling av hederstegn på en tilstelning med hyggelig ramme rundt i løpet av høsten 2022. 

Styret skal formelt godkjenne mottakere av hederstegn. 

Tromsdalen, 14. februar 2022 

Ingrid Lohne 

leder 

  

https://www.tuilfotball.no/om-klubben/utvalg-og-komiteer
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8.0 Behandle de avsluttende og reviderte regnskaper 
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8.1. Revisjonsberetning 
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8.2. Rapport fra kontrollkomiteen 

 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollkomiteen sin beretning. 

 

Kontrollkomiteen har i 2021 bestått av Gustav Danielsen, Helge Kjerulf Pettersen og Jan Magne Flaat. 

Kontrollkomiteen skal påse følgende: 

 

• Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 

• Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 

• Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 

• Idrettslaget har økonomisk kontroll internt 

• Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

 
Kontrollkomiteen har gjennomført følgende møter: 
 

• Internt komitemøte 28.09.21 

• Møte med administrasjon i TUIL Fotball 14.10.21 

• Internt komitemøte 03.11.21 

• Teamsmøte med Idrettslagets revisor 14.01.22 

• Møte med styret i TUIL Fotball 27.01.22 

• Møte med Idrettslagets revisor 21.02.22 

 
Når det gjelder Idrettslagets regnskap, vises det til «Årsregnskap for 2021 for TUIL Tromsdalen Fotball» og 

revisjonsberetning. 

 

Regnskapet for 2021viser et overskudd på kr 659 814 etter netto finanskostnader på 

kr 40 857. Egenkapitalen er ytterligere forbedret og er positiv med kr. 609 805. 

Idrettslagets reelle egenkapital er med stor sannsynlighet bedre. 

Kontrollkomiteen vil også kommentere at inntekter og kostnader er bedre enn budsjettet for 2021 som 

medfører at overskudd etter finans er ca. kr. 190.000 bedre enn budsjettert.    

Kontrollkomiteen har hatt løpende og god kontakt med administrasjon og styret. Regnskapsrapporter og 

styreprotokoller har vært tilgjengelig og spørsmål vi har hatt er blitt adressert omgående. 

 

Vår oppfatning er at det er meget god kvalitet på regnskapsførselen. Dette underbygges også av 

tilbakemeldinger fra revisor. 

 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets referater. Styrereferatene er oversiktlige og presise og gir, slik 

kontrollkomiteens oppfatter det, et godt bilde av den overordnede styringen av klubben. 

 

Arbeidet med en økonomihåndbok er i sluttfasen. Det jobbes med dokumentering av interne rutiner og nye 

fullmakter er kommet på plass. 
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Selv om nye strategi for klubben ikke er endelig vedtatt erfarer kontrollkomiteen at den strategiske 

retningen er klar og at den er i tråd med føringer fra årsmøtene. 

 

Det var rundt årsskiftet noe mediaoppmerksomhet rundt damelaget til TUIL Fotball. Kontrollkomiteen har 

fått en redegjørelse fra styret og leder for Sportslig utvalg. Vår oppfatning er at saken har vært håndtert på 

en god og ryddig måte fra klubbens side. 

 
Basert på de møter og materiale som kontrollkomiteen har fått seg forelagt er det ikke grunnlag for 

ytterligere merknader ut over det som fremgår av denne beretning. 

 

Konklusjon: 

Det er kontrollkomiteens konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollkomiteen anbefaler at TUIL Tromsdalen Fotball årsregnskap for 2021godkjennes av årsmøtet. 

 

 
Tromsø, 22.02.22 
 
 
Gustav Danielsen  Helge Kjerulf Pettersen  Jan Magne Flaat 

9.0 Innkomne forslag og saker  

9.1.  «Endring i instruksen til valgkomite» 

 

Bakgrunn 

Valgkomiteens instruks har vært revidert av Valgkomiteen selv og det er spilt inn til styret at man bør 

omformulere deler av instruksen som omhandler kontinuitet i Valgkomiteen. Hensikten med avsnittet som 

foreslås endret er å sikre at Valgkomiteen som helhet ikke består av nye medlemmer etter valg, men at det 

til enhver tid skal sitte medlemmer i Valgkomiteen som har minst et års erfaring i dette vervet.  

Opprinnelig formulering: 

«Ved hvert valg utgår minimum et medlem slik at sammensetningen av valgkomiteen rulleres 

samtidig som kontinuitet sikres.» 

Forslag til ny tekst: 

«Ved oppnevning av medlemmer bør det sikres en viss grad av rullering samtidig som man 

ivaretar hensynet til kontinuitet.» 
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Forslag til vedtak: 

Instruksen til valgkomiteen endres i henhold til forslag om ny tekst.  

 

10.0 Budsjett 2022 

   

TUIL Tromsdalen Fotball - budsjett 2022

Budsjettpost Budsjett-22 Regnskap-21 Regnskap-20 Regnskap-19

Medlemsinntekter 1,686,000 1,685,493 1,461,176 1,416,450

Tilskudd 1,162,150 1,149,460 1,708,979 595,983

Kampbillettinntekter 165,000 78,827 67,580 115,868

Andre arrangementinntekter 90,000 187,000 0 451,079

Medieinntekter 138,000 133,000 127,088 2,051,173

Reklame/sponsorinntekter 3,310,500 2,854,272 2,816,107 2,864,201

Salg/utleie av spillere 325,000 1,582,925 755,123 25,000

Leieinntekter 0 27,996 12,375 165,075

Andre salgsinntekter 172,000 41,673 36,489 115,713

Andre inntekter 4,850,000 4,439,316 3,071,685 4,575,809

Sum driftsinntekter 11,898,650 12,179,962 10,056,602 12,376,351

Trening/matriell/kurs 1,912,000 2,087,860 1,456,544 1,739,879

Personalkost spillere 1,717,080 1,642,709 1,194,643 2,050,355

Personalkost trenere 1,786,499 1,709,636 1,609,284 1,471,133

Personalkost adm/andre 1,447,724 1,657,056 1,201,669 2,383,613

Av- og nedskrivinger 0 0 3,309 -46,691

Administrasjonskostnader 1,436,879 1,349,415 1,148,536 1,070,943

Egne arrangement 980,750 992,078 533,115 1,851,343

Reisekost bortekamper 1,622,500 918,576 968,167 1,768,623

Kjøp/leie spillere 40,000 20,540 20,000 86,469

Markedskostnader 106,060 131,060 110,000 0

Salgskostnader 55,110 14,138 21,506 27,093

Andre kostnader 631,250 956,223 469,628 502,381

Sum driftskostnader 11,735,852 11,479,291 8,736,401 12,905,141

Driftsresultat 162,798 700,671 1,320,201 -528,790

Nto. finansresultat 25,850 40,857 169,633 214,171

Resultat e. finans 136,948 659,814 1,150,568 -742,961
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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   Ikke på valg som styremedlem, velges for 1 år som leder 

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

Silje Lægreid   Gjenvalg, velges for 2 år 

Stine Ingebrigtsen  Ikke på valg 

Kristian Mathiassen  Ikke på valg 

Aslak Sokki  Ikke på valg 

Tom Jørgen Gangsø Nyvalg, velges for 2 år 

 

Varamedlemmer: 

 

Johnny Caspersen  Gjenvalg, velges for 2 år 

Guro Lemeka Larsen  Ikke på valg 

11.2. Kontrollkomite 

 

Jan Magne Flaat   Gjenvalg, velges for 2 år 

Helge Kjerulf Pettersen Gjenvalg, velges for 2 år  

Gustav Danielsen Gjenvalg, velges for 2 år  

11.3. Hederstegnskomite  

 

Ingrid Lohne   Ikke på valg, 3 år igjen av periode på 4 år. Leder 

Kine-Therese Martinussen Ikke på valg, 2 år igjen av periode på 3 år 

Ron Johansen   Ikke på valg 1 år igjen av periode på 2 år 
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11.4. Valgkomite 

 

Styrets innstilling til valgkomite   

 
Hilde Pettersen  Ikke på valg, leder 

Kari Brøndbo  Ikke på valg 

Peder Hatlen  Ikke på valg 

Roger Ness  Gjenvalg, velges for 2 år 

Ingrid Lohne  Gjenvalg, velges for 2 år 

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 2021 

14.0 Avslutning 

 


