
      

Til medlemmer i Sportsklubben STAG 

Stavern 4/3-2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sportsklubben STAG 2020 

Styret viser 3l innkalling 3l årsmøte av 1.februar 2021. 

Årsmøtet avholdes den 16. mars kl 1900, digitalt. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmebereIgede 
Sak 2: Velge dirigent(er) 
Sak 3:  Velge protokollfører(e)  
Sak 4:  Velge to medlemmer 3l å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Sak 8:  Behandle idreRslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
Sak 9:  Behandle idreRslagets regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 
  [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]       
Sak 11: FastseRe medlemskon3ngent og treningsavgiW, eller gi fullmakt 3l å fastseRe 

treningsavgiWer.   
Sak 12: Vedta idreRslagets budsjeR 
Sak 13: Behandle idreRslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlem[mer]   
- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer 
- varamedlem[mer]  

14.3 Representanter 3l 3ng og møter i de organisasjonsledd idreRslaget har representasjonsreR 
  eller gi styret fullmakt 3l å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 
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- leder   
- medlemmer  
- varamedlem  

[14.5 Øvrige valg i henhold 3l idreRslagets organisasjonsplan] 
[Sak 15: Engasjere revisor 3l å revidere idreRslagets regnskap] 

8. Årsberetning og gruppeårsmeldinger 

Styrets sammensetning 1.1.2020 – 31.12.2020 

Leder:   Janne Carin Sundby 
Nestleder:  Kje3l Engebretsen 
Styremedlem:  Tom Reppesgård 
Styremedlem:  Beate Edlund    (leder turn) 
Styremedlem:  Bjørn Erik B Helgeland  (leder fotball) 
Styremedlem:  Lars Engmark    (nestleder håndball) 

Kontrollkomite: Janne Odberg og Ebba Broager Thorsen 

Valgkomite: 

Regnskapsfører: Aten3 AS 
Revisor: BDO Larvik 
Medlem Larviks idreRsråd: Anita Simensen Holthe 

Det er avholdt 13 styremøte i 2020 og 109 saker er behandlet. 

Året 2020 

Året har naturlig nok også for Sportsklubben STAG vært preget av Covid-19 situasjonen. 
Avlyste treninger, kamper, stevner, treningsleirer, og mye mer har saR noen foravtrykk. Det 
har vært stort fokus i gruppene på å legge 3l reRe for mest mulig ak3vitet innenfor 
rammene av nasjonale og lokale smiRevern3ltak. Mange barn og unge har derfor haR eR 
3lbud gjennom store deler av året selv om ikke det har vært helt som “vanlig”.  

DriC av klubben 
Det pågår mange spennende prosesser i STAG. Overordnet er det fokus på i større grad å 
være en klubb med mest mulig like prosedyrer og ru3ner. Målet er å drive det administra3ve 
så effek3vt og godt som mulig som eR bidrag 3l å styrke det sportslige 3lbudet. 
Kvalitetsklubbarbeidet er eR eksempel på deRe. Det går ut på at vi med basis i 
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fotballforbundets kvalitetsklubbregime som første idreRslag i Norge jobber med å overføre 
mest mulig av deRe 3l hele klubben. I første omgang jobbes det med en klubbhåndbok som 
beskriver en lang rekke prosedyrer for driWen av klubben. Trinn 2 når vi kan møtes er at alle 
styrene (hovedstyret og gruppestyrene) utarbeider eR felles strategi og handlingsplan.  

DriWen av idreRslag blir stadig underlagt flere prosedyrer, reguleringer, rapporteringer osv. 
Sportsklubben STAG er Larviks største idreRslag og det er mange administra3ve oppgaver 
som skal løses. For å klare å ivareta deRe arbeidet ansaRe klubben i 2020 en daglig leder. En 
kjent profil i klubben Kris3ne Moldestad ble ansaR i s3llingen og er godt i gang med å 
systema3sere og organisere opp driWen i tråd med det vi jobber eRer i 
kvalitetsklubbregimet.  

Satsingen på i større grad å bli en klubb har medført at det videre er lagt opp 3l å være eR 
felles anleggsutvalg i klubben. Det er fra før etablert eR felles sponsorutvalg.  

Som det frem går av regnskap og balanse har klubben en sunn driW og har eR godt 
fundament på bygge videre på.  

Klubbhus  
Det har gjennom flere år vært jobbet for en kraWig oppgradering av klubbhuset. En 
renovering vil være kostnadskrevende og dagens klubbhus ligger så langt ned mot vannet at 
det ikke er innenfor dagens og frem3dens krav med tanke på flomsikring. Det mest 
økonomisk forsvarlige og frem3dsreRede er derfor å erstaRe dagens klubbhus med eR nyR 
bygg. Det pågår arbeid med første skisser på tegninger og innledende dialog med Larvik 
kommune. Hovedstyret og gruppen som arbeider med prosjektet mener det er realis3sk at 
første spadetak kan tas i 2021.  

Tillitsvalgte 
Både i gruppene og i hovedstyret har man haR grei dekning av 3llitsvalgte. Det er variabelt 
3lsig av nye personer og klubben bør jobbe for å få flere personer inn i utvalg/styre, noe som 
synes å være liR vanskelig. 

Avslutningsvis vil vi takke alle 3llitsvalgte, ansaRe, trenere og ak3ve for vik3g innsats med å 
legge 3l reRe for ak3vitet for barn og unge. En særskilt takk 3l trenere, oppmenn og foreldre 
som har skapt ak3vitet for våre medlemmer under strenge Covid rammer.  

Styret 
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Stag Turn 
 har haR et fint år selv i denne korona 3den. 
Sportslig Vi har haR en liten nedgang i medlemsutviklingen i 2020 - noe som vi håper vil reRe seg når 
vi kan åpne opp for fulle bredde par3er igjen høsten 2021.  
Resultater Junior Mix og Junior Kvinner kvalifiserte seg 3l Nordisk Mesterskap - mesterskapet ble 
avlyst. 3 sølv i NM Nasjonale Klasser Junior Kvinner 1 GULL og 1 sølv i NM for Mix. 1 Bronsje i NM for 
Menn junior  
Stag Turn fikk 9 junior og senior turnere taR ut på landslag i 2020. Disse skulle representert Norge 
under EM - men det ble dessverre avlyst.  
Klubben er veldig stolte av de floRe resultatene vi tross alt fikk i 2020 og alle de floRe gymnastene 
våre.  
På bredde siden har vi holdt åpent når det har vært mulig. Det startet veldig bra med få ledige 
plasser i januar, men nå får vi ikke lov å ha fulle par3er, noe som vises på medlemstallet vårt som falt 
fra 624 3l 546 i 2020. De som har fåR være i hallen og trene har fine treninger med mye godt humør 
og idreRsglede. FloRe barn og unge som har det gøy med turn.  
Arrangement, i 2020 var planen at vi skulle ha 2 store arrangementer NM Helg og Gymnas3kkfes3val. 
Vi skulle også vært vertskap for mange landslagssamlinger. Vi fikk arrangert en floR NM Helg 
nasjonale klasser junior kvinner i februar, men så ble det bråstopp. Gymnas3kkfes3valen ble flyRet 3l 
2021. Det skulle også vært arrangert sommershow og juleshow for bredde par3ene, men det ble ikke 
helt som planlagt.  
Vi laget et koronavennlig juleshow hvor vi filmet turnerne på trening og la det ut på facebook, slik at 
foreldre og besteforeldre kunne få se hva de hadde lært. Det ble godt moRaR. 

Håndball 
Vi teller 13 lag i Stag håndball nå. Vi har flere dyk3ge årganger på jentesiden, samt 3 guRelag i Stag. 
Dommere Stag håndball har pr i dag 2 ak3ve dommere i klubben.  
Sportslig plan Fokuset for 20/21 sesongen er at det skal være gøy å spille håndball i Stag, samt se 
utvikling av spillere / lag, sportslig og sosialt. Det skal også være plass 3l bredde og satsing, hvis 
ønskelig. 
Det har pga korona vært lite ak3vitet. Vi fikk ikke reist 3l Randers og har heller ikke fåR spilt så 
mange kamper. Vi har på tross av deRe holdt trening i gang og har på de yngste lagene god 
rekruRering. I år har vi ikke haR herrelag, mens juniorjentene har vært i gang 

Fotball 
2020 har vært eR spesielt år for alle i idreRs Norge grunnet Covid 19 pandemien. DeRe førte 3l 
begrenset ak3vitet, utvikling av spillere og trenere samt investering i utstyr og anlegg. Stag fotball 
sammen med resten av Sportsklubben STAG har ståR samlet i denne vanskelige 3den og vårt slagord 
«Vi spiller sammen» har fåR en ny dimensjon. 
ERer en fantas3sk sesong i 2019 var målsetningen for 2020 å fortseRe utviklingen av spillere og lag. 
Caleb Francis ble hentet inn som ny hovedtrener for herrer senior som eRer opprykket skulle spille i 
4.div. Nye spillere ble rekruRert inn og treninger og treningskamper viste at det kunne bli en 
spennende sesong. På kvinnesiden ble det jobbet med et lag i 4.div kvinner, noe som det ikke har 
vært i Stag eller Stavern på mange år. I ungdomsfotballen hadde man planlagt for flere lag på 
samtlige trinn, med stor 3lvekst fra spillere fra Larvik. Både på guRe- og jentesiden ønsket spillere 
seg 3l Stag. Jobben som ble gjort fra sport var å seRe sammen trenings3der, anseRe nye trenere, 
supplere opp med utstyr, gjennomføre trenersamling og møter med Fram IF for et samarbeid. Både 
guRe- og jentelag deltok i vinterserien. Så stoppet alt opp i mars. Trenerkurs, samlinger, trening og 
kamper ble utsaR på ubestemt 3d. Det kom omsiderretningslinjer fra forbund og krets hvor vi deltok 
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på digitale møter og diskuterte hvordan man kunne starte opp ak3vitet igjen. Barne- og 
ungdomsfotballen fikk lov 3l trening uten nærkontakt. Resten måRe vente. Det måRe legges 3lreRe 
for registrering og rengjøring av alt utstyr etc og det fungerte greit. 
Imidler3d har det vært fint å se hvordan slagordet Vi Spiller Sammen preger arbeidet som gjøres i 
fotballgruppa, og hvordan lagledere og trenere har haR fokus på å ta vare på alle i denne rare 3da. 
Inkluderingsansvarlig har bliR kontakta av lagledere som ønsker å hjelpe barn de tror trenger 
økonomisk eller prak3sk bistand. En ringerunde 3l alle lag i høst viste at de hadde god oversikt over 
spillerne sine, og at veldig få har sluRa eller bliR borte. DeRe er vi veldig glade for, og vi ønsker at 
disse holdningene fortsaR skal prege klubben vår i stadig større grad! Se deg rundt, bry deg og vær et 
godt menneske. 

Medlemstall for 2020 

Medlemsutvikling 

9. Regnskap, revisjonsberetning og uNalelsene fra kontrollkomiteen 

 

Gruppe kvinner Menn totalt

turn 383 163 546

håndball 153 33 186

fotball 104 289 393

Totalt klubben 640 485 1125

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinner 559 540 617 649 615 640

Menn 542 523 560 559 527 485

Totalt 1101 1063 1177 1173 1341 1126 1125
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10. Innkomne forslag 
1. Alle trenere, dommere og lagledere skal være medlemmer i klubben og avgiW seRes 3l kr 

50,-.  
2. Få inn E-sport som gren i klubben vår. DeRe vil være et godt 3lskudd 3l klubben og er en 

idreR i stor frammarsj. 
3. Amerikansk fotball? 

-Vi ønsker å 3lby amerikansk fotball som en sport og fri3dsak3vitet i Stavern. Vi ønsker å 
danne et lag som kan spille i den norske serien i amerikansk fotball. Vi har tenkt å kalle laget 
for "Stag Bucks" men har ikke fast slåR noe enda. 

Amerikansk fotball er en spennende og annerledes sport som passer de fleste som er leR å 
komme inn i uavhengig av 3dligere idreRsferdigheter. Sporten inneholder samarbeid, 
lagånd, tak3sk tekning og fysisk ak3vitet. 

11. FastseNe medlemsavgiC og treningskonTngenter 
1. Ingen økning på medlemsavgiWen 
2. Håndballen har foreslåR å legge inn avgiW på kr 100,- for alder tom 6 år – har 3l nå vært 0,- 
3. Fotball: 

• 5 år    kr 0,- 
• 6-7 år    fra kr 1065,- 3l 1100,-  
• 8 år   fra 1220,- 3l 1250,- 
• 9-12 år   fra 1470,- 3l 1500,- 
• 13-16 år  fra 1720,- 3l 1800,- 
• Junior   fra 1720,- 3l 1800,- 
• Veteran, kvinner fra 1720,- 3l 1800,- 
• Senior herrer  fra 2430,- 3l 2500,- 

4. Turn: 
• Foreldre og barn fra kr 550,- 3l kr 650,- ( pr halvår ) 
• Bredde-step/styrke fra 650,- 3l 750,- ( pr halvår ) 
• Aspirant/rekruR fra 1500,- 3l 2000,- ( pr halvår ) 
• Junior/senior  fra 2000,- 3l 2500,- ( pr halvår ) 

12. Vedta budsjeN 

  

  Sum

3000  Sponsorinntekter 700 000

3120  Sponsorinntekter - fordelt -600 000

3400  Kommunale tilskudd 600 000

3442  NIF LAM tilskudd 500 000

 Salgsinntekter 1 200 
000

3391  Bingo, UFF og grasrot 400 000

3900  Medlemskontingenter 520 000
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3990  MVA-kompensasjon 325 000

 Andre inntekter 1 245 
000

 Sum driftsinntekter 2 445 
000

5000  Lønn administrasjon 620 000

5092  Feriepenger 75 000

5330  Godtgjørelse til 
styremedlemmer

10 000

5400  Arbeidsgiveravgift 88 000

5405  Arbeidsgiveravg. av påløpne 
feriepenger

11 000

5945  OTP 29 500

 Lønn og andre personalkostn. 833 500

6017  Avskrivning inventar 40 000

 Avskrivning varige driftsm. 40 000

6300  HB Leie  idrettshaller 205 000

6301  FB Leie haller og baner 220 000

6307  Turn leie Stavernhallen 350 000

6320  Renovasjon, vann, avløp mv. 
Staghytta

70 000

6340  Strøm Staghytta 60 000

6360  Renhold STAG hytta 60 000

 Kostnader lokale 965 000

6540  Utstyr 10 000

6551  Drakter/dresser 4 000

 Verktøy og utstyr 14 000

6600  Drift & vedlikehold Staghytta 50 000

6611  Drift kunstgressbane 30 000

 Reparasjon,vedlikehold 80 000

6700  Revisjonshonorar 65 000

6705  Regnskapshonorar 100 000

 Fremmede tjenester 165 000

6810  Admin/Data/Kontorkostnader 65 000

6860  Møtekostnader 10 000

 Kontorkostnader 75 000

6900  Telefon 25 000
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13. Behandle organisasjonsplan 

Styret har jobbet med å lage en ny forenklet organisasjonsplan, se vedlegg.  
Det som er taR bort fra den opprinnelige planen er plassert i en klubbhåndbok som også er under 
bearbeidelse. 

14. Valg 

a) Hovedstyre 

b) Godkjenne de valgte gruppestyrene 

 Telefon, porto 25 000

7320  Annonsering / reklame 3 000

7330  Skilt - Sponsorer 5 000

 Salg, reklame, repr. 8 000

7431  Gaver 10 000

7451  Lisens & avgift 
NGTF,VGTK,NHF,VHK

5 000

 Kontingenter og gaver 15 000

7500  Forsikringspremie 55 000

 Forsikringer, garantier 55 000

7770  Bank og kortgebyrer 23 000

 Andre kostnader 23 000

 Sum andre driftskostnader 1 465 
000

 Sum driftskostnader 2 298 
500

 Driftsresultat 146 500

 Resultat 146 500

Leder Janne Carin Sundby 1 år

nestleder Kje3l Engebretsen Ikke på valg

styremedlem Tom Reppesgård 2 år

styremedlem Beate Edlund                        ( leder turn ) 1 år

Styremedlem Bjørn Erik B Helgeland        ( leder fotball ) 1 år

styremedlem Lars Engmark                        ( leder håndball ) 1 år
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c) Kontrollutvalg 

d) Valgkomite 

Turn

Leder Beate Edlund

Nestleder Siri Gromstad Ulstrup

Styremedlem Elin M Sandholmen

Styremedlem Hanne Cecilie SlåRsveen

Styremedlem S3an Tvetene

Styremedlem Kenneth Thorstensen

Styremedlem Tor Jarl Aanstad

Fotball

leder Bjørn Erik B Helgeland 1 år

nestleder Ronny Andersen 2 år

Styremedlem Lene Bjerkeli-Homme Ikke på valg

Styremedlem Jørn-Tomas Larsen Ikke på valg

Styremedlem Julie Nyegaard Hauger 2 år

Styremedlem Andreas Dahl 2 år

Styremedlem Desiree Hobæk 2 år

Styremedlem Thomas Kaupang 2 år

Styremedlem Lene A. Wurschmidt 2 år

Håndball

Leder Lars Engmark 1 år

Nestleder Elisabeth Solheim Ikke på valg

Styremedlem Margrethe Areshev Ikke på valg

Styremedlem Camilla Wolden 2 år

Styremedlem Camilla Cederborg 2 år

Elin Thune-Sandaas

Randi Skauen
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e) Styret får fullmakt 3l å oppnevne representanter 3l 3ng og møter i de organisasjoner 
klubben er 3lsluRet. 

f) Styret får fullmakt 3l å oppnevne erstatninger i utvalg/komiteer. 
g) Styret får fullmakt 3l å få på plass en fullstendig valgkomite 

15. Revisor 

Nåværende revisjonsfirma BDO anbefales engasjert for 2020 

[Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag 3l organisasjonsplan 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Kris3ne Moldestad kontaktes på 92251892 eller 
kris3ne.moldestad@stag.no. 

Med vennlig hilsen 
styret  

Øyvind Wurschmidt

Knut Berthelsen
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