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4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 
 

4.1 Styrets beretning for 2021 
 
Styret har i 2021 gjennomført 8 styremøter. 
 
Følgende har inngått i styret: 

 Leder:   Christian Bråthe 
 Nestleder:  Thomas Martinsen 
 Kasserer:  Sten Rudi Engen Karlsen 
 Sekretær:  Viktoria Kværner Eriksen 
 Medlem:  Lars Ole Molteberg (Bane og anleggsleder) 
 Medlem:  Jens Mikkel Ørseng (Sportslig leder) 
 Medlem  Monica Olseng Stordal (Turneringsleder) 
 Medlem:  Natalie Gretland (leder foreldrelaget fra nov 2019) 
 Rep. Olavs Menn Paal Lislerud  
 Ungdomsrep.  Martin Andre Aamodt 

   
 
Generelt 
 
Styret har fungert godt, og møtene har vært effektive og saklige. Det har fra forrige årsmøte vært 
arrangert 6 styremøter i 2021 og 2 styremøter i 2022. 3 av styremøtene i 2021 måtte avholdes på Teams 
pga Covid.  
 
Som tidligere år, ønsker styret at flere personer blir aktive i administrasjonsarbeid i klubben. I løpet av det 
kommende året ønsker det sittende styret at vi får på plass flere mennesker i underkomiteer til styret og 
det mest viktigste p.d.d er ny materialforvalter. 
 
Vi har også i løpet av 2021 satset mer på sosiale medier (Facebook og Instagram i hovedsak) for å dele 
hva som skjer i klubben. Til det har vi fått en egen SoMe ansvarlig, og vi tenker å bruke sosiale meder 
enda mer i årene som kommer. 
 
Styret har overordnet ansvar for klubbens økonomi og har ivaretatt denne oppgaven som en 
hovedoppgave.  
 
Håndbok og beredskapsplan er tilgjengelig på www.skjebergsport.no. 
 
Økonomi 
 
Klubbens økonomi er fortsatt god. Vi har mange gode og trofaste sponsorer, gode inntekter som følge av 
salgsdugnader (loddsalg og kaker). Første halvdel av 2021 var preget av nedstengninger pga 
pandemien, men høsten av gav oss igjen mulighet til å arrangere cup samt ha åpen kiosk. Pandemien la 
noen dempere på antall besøkende på kamper, cup og utleie, men gode støtteordninger gjorde at 
klubben kom økonomisk godt ut av året. 
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Medlemstall 
 
Klubben har i løpet av 2021 startet opp 2 nye lag. Det er G/J 2016 og G/J 2015. Det er også noen 
medlemmer som ikke er tilordnet undergruppe fotball eller Am. fotball, det forklarer avviket mellom total 
klubb og summen av undergrupper. Pandemien har nok dessverre også satt sine spor i forhold til en svak 
nedgang i antall medlemmer. 
 
Medlemsstatistikk Skjeberg Sportsklubb 
 

  Jenter     Gutter      

År Status 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 
Totalt 
jenter 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Totalt 
gutter Sum 

2013 Medl 0 12 31 0 16 59 0 45 84 11 80 220 300 

  Utøver 0 12 31 0 16 59 0 45 84 11 21 161 220 

2014 Medl 0 16 25 4 19 64 0 77 72 19 56 224 288 

  Utøver 0 16 25 4 22 67 0 77 72 19 39 207 274 

2015 Medl 0 25 29 4 25 83 0 60 84 6 41 191 274 

  Utøver 0 25 29 4 22 80 0 60 84 6 32 182 262 

2016 Medl 0 24 33 3 20 80 0 60 72 13 53 198 278 

  Utøver 0 24 32 3 19 78 0 60 72 13 38 183 261 

2017 Medl 0 27 32 7 20 86 2 52 78 7 43 182 268 

  Utøver 0 27 31 7 17 82 2 52 78 7 39 178 260 

2018 Medl 0 35 28 9 24 96 0 51 87 27 100 265 361 

  Utøver 0 35 28 9 16 88 0 51 87 9 41 188 276 

2019 Tot klubb 1 33 31 4 27 96 4 56 70 28 92 250 346 

  Fotball 0 13 24 2 14 53 0 36 38 7 30 111 164 

  Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 40 40 

2020 Tot klubb 0 30 30 5 30 95 0 58 72 30 95 255 350 

  Fotball 0 18 21 4 14 57 0 49 36 14 28 127 184 

  Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 31 38 38 

2021 Tot klubb 1 30 15 2 22 70 12 65 41 19 67 204 274 

 Fotball 1 29 13 1 15 59 12 60 32 15 41 160 219 

 Am fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 22 22 

 
 
For styret 2021 
Christian A. Bråthe 
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4.2 Årsberetning utleie, bane og anlegg 
 

Anlegget vedlikeholdes ukentlig vår, sommer og høst av Hans Arve Mathisen, han gjør en meget god 
jobb for klubben. Han utfører vedlikehold av kunstgress banen, plukker søppel og gjør annet forefallende 
vedlikehold. 

Vår 2021 ble klubbhuset malt av A-laget, og noen JR spillere. Vegg mot sør og vest ble malt 2 ganger, 
veldig god innsats av alle gutta. 

Grunnet corona har det ikke vært felles dugnader for vedlikehold av anlegget i 2021. Det meste av 
vedlikehold er utført av Gjermund Bredholt, Jarle Nilsen og Lars Ole Molteberg, vi jobber fortsatt hver 
tirsdag med forefallende vedlikehold samt mindre prosjekter. Det er blant annet blitt satt opp Bom fra 
parkering og inn til gammel parkering, lagt beleggingssten i traktor garasje, lagt beleggingssten mellom 
bane og innbytterbenker, reparert gjerder og laget tak over dør inn til ballrom. 

Våre baner leies ut til klubber i nærområdet, i 2021 har Ullerøy, Tveter, Navestad, Borgen og Mysen leid 
bane hos oss. I tillegg har fortsatt Folkehøgskolen leid bane på dagtid. Dette gir oss gode inntekter, ca 50 
000 kr pr år. 

Vi har også leid ut 2 etg i klubbhuset på dagtid til Sandesundveien skole fra september for 4000 kr pr 
mnd, denne leien løper fortsatt. 

Det leies ut parkeringsplasser til de som bruker det gamle Borglihuset til Barneverninstitusjon, det betaler 
10 000 kr pr år for dette, for 3 plasser. 

Skjeberg Cyckle klubb leier 2 etg i garasjen for kr 6000 pr år. 

I perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 har klubbhusets 1. etasje vært utleid 14 ganger og 2. etasje har vært 
utleid 6 ganger.   

Det har vært meget lite utleie i 2021 da covid-19 fortsatt herjet og alt ble nedstengt på våren av 
arrangement.  

Alle sosiale tilstelninger ble nedstengt for å unngå smitte. 

Arrangementer har vært varierte. Det har vært konfirmasjoner, dåp, årsmøter og ulike jubileumsfester, 
samt fra Sarpsborg kommune. Det er utleid både i helger, kveldstid ukedager og dagtid ukedager. 

I tillegg har Sportens lag brukt lokalene til avslutninger, samlinger og foreldremøter. 

Det har vært lite skade på lokalene.  

Vasken av lokalene blir utført av Mathea Strand.  

Avtalen er at lokalene vaskes etter at det har vært utleid, og at det sjekkes før hver utleie, ellers avtales 
det ved behov. Jobben blir gjennomført på en meget bra måte. 

2. etasje er også mye brukt av klubbens medlemmer. Her kan det leies til møter, bursdager, overnattinger 
og ulike arrangementer som ikke krever et stort kjøkken. Arrangement som planlegges i 2. etasje må ta 
høyde for dette. 

Ved lørdagskamper – hvor også lokalene er utleid, må kioskvaktene se over (de som står i kiosken) 
toalettene/ og gulv før de forlater lokalene. 
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Nina Aamodt har vært ansvarlige for utleie med hjelp fra Lars Ole Molteberg ved behov. Vi søker etter en 
ny person som kan hjelpe til med utleie. Lars Ole Molteberg hjelper til midlertidig ved behov. 

Lars Ole Molteberg, bane og anleggsleder 
Nina Aamodt , utleieansvarlig klubbhus 

 
4.3 Foreldregruppas årsberetning 
 
Aktivitet i foreldrelaget for årets sesong har vært liten grunnet corona. Vi har derfor ikke hatt noe 
møtevirksomhet, bortsett fra et møte 11. okt. hvor det ble info ang kakesalg og ønsket nye medlemmer 
velkommen. Resten av kommunikasjon foregikk via Spond. Dette har fungert bra. Pizzalodd-duganden 
ble avholdt 31. mai. Under Eat Move Sleep cup deltok stort sett alle foreldrekontakter på dugnad 2 fulle 
dager. Vaskelistene som var satt opp for høsten de ukene det var kamper på Sporten ble fulgt. 20. 
oktober var det betaling av kakeboksene, hvor hvert lag ble tildelt tider de skulle komme og betale. 
Dette var meget smidig og coronavennlig. 25. oktober var det utlevering av kakebokser. 

Natalie Gretland 
Leder foreldrelaget 

 
4.4 Årsberetning marked 
 
I 2021 har vært et godt år med inntekter på nesten 300.000,- eks mva. 
Det har vært minimal med frafall på sponsorer.  
 
Inntektene er fordelt med ca. 150.000 på skilter og ca 125.000 på drakt.  
Målet for 2022 er å komme over 300.000,- kr 
  
Ole Jørgen Mathisen 
90724613 

 

4.5 Seniorlagene 

 
4.5.1 SR Herrer 
 
Sesongen 2021 ble også en annerledes sesong enn normalen. Det så bra ut før sesongstart, men 
tillatelse til kamper lot vente på seg før det ble åpnet for det for seniorlag. Men til slutt ble det tillatt og vi 
spilte 3 treningskamper på sommeren før seriestart i august. Vi møtte Borgar, Yven og Ullerøy. Det ble 3 
seiere. 

I serien gikk det også brukbart selv om målet om opprykk ikke ble nådd.5 seiere og 3 tap ble fasit. Hadde 
vi vunnet siste seriekamp mot Tistedalen med 4 mål (vi tapte 5-1) hadde vi rykket opp. Siden det kun ble 
spilt høstsesong spilte vi kun 8 seriekamper.  
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Vi har en fin gruppe spillere, men en del av spillerne er studenter som ikke er tilgjengelige hele sesongen, 
vi har derfor brukt 3-4 jr-spillere i de fleste kampene. 

Årets trener Magnus Persson ga seg etter sesongen og vi takker Magnus for hans innsats for Skjeberg 
sport gjennom mange år, for flere ulike lag og grupper. Det er også veldig gledelig at vi har funnet vår nye 
a-lags trener i egne rekker. Etter 17 år som spiller i Skjeberg Sport har Martin Aamodt overtatt som trener 
for A-laget, og det ser bra ut foran årets sesong. Han får med seg Emil Pettersen som hjelpetrener, Emil 
har gjort en veldig god jobb med laget i 2021 også. Han er en verdifull person i klubben. 

Laget avsluttet sesongen med en tur til Danmark som rapporteres å ha vært svært vellykket  

For SR Herrer, lagleder 
Lars Ole Molteberg 
 

4.5.2 SR Damer 
 

Startet trening inne på Hornes skole 8 Februar og kun for de under 20 år, og vi var 4 jenter og sånn var 
det frem til 9 Mars, da startet vi ute og 10 jenter møtte opp. Oppmøte fremover var variert fra 6 til 13 
jenter. Da det nærmet seg seriestart i August så hadde vi 2 treningskamper med overbevisende seire mot 
Kambo 5-1 og Ås 6-1 begge borte. Seriestarten var 19 August og vi fikk en bra start med 4-0 hjemme mot 
Navestad og 2-0 hjemme mot Kambo. Så ble det ikke uventet tap mot Råde hjemme 0-8. Men vi slo 
kraftig tilbake med seire mot Drøbak borte med 8-2 så  9-1 borte mot HSV, så Askim hjemme med 7-1. 
Så var det Ås borte, en meget viktig kamp hvor vi kjempet oss til seier med 2-1. Så kom FFK på besøk og 
vi gjør en god kamp men det blir tap med 1-5. Siste kamp blir Rolvsøy borte og vi avslutter med stil og 4-2 
seier, dermed havner vi på 3 plass kun bak sterke lag som Råde og FFK. 9 Kamper 7 seire  2 tap og 21 
poeng er jo bare en fantastisk sesong. Toppscorer ble Sarah Christine Syversen med 15 mål, årets spiller 
ble keeper Asja Memic. 20 spillere har bidratt i kampene. Må takke alle jentene som har bidratt til at vi har 
hatt det gøy og ett meget bra samhold. TUSEN TAKK FOR INNSATSEN JENTER. Nye jenter dukker 
stadig opp på treningene så vi er positive før 2022 sesongen. 
  
Mvh 
Roar Henriksen 
Trener. 
 

4.6 Aldersbestemte lag 
 

4.6.1 G/J 2016 
Vi startet i august og var da 11 stk. Lek med ball og grunnleggende ferdigheter var fokus frem til vi gikk til 
innetrening i oktober. I gymsalen har vi introdusert barna for kamper tre mot tre. Lagspill har og 
grunnleggende verdier har vært fokus. Barna har vist stor treningsiver og kamplyst. Vi trenere opplever at 
alle har fått oppleve mestring og vi har sett store fremskritt. Vi ser at bånd og vennskap knyttes. Til jul var 
det 20 barn. 
 
Skrevet av Rune Kristiansen 

4.6.2 G/J 2015 
Vi startetopp høsten 2021 og har 15 spillere. 5 jenter og 10 gutter som alle går i 1 kl. på Hornnes. Det er 
faktisk 60% av klassen som spiller fotball . Har vært på 1 cup i høst og trent inne i gymsalen i vinter. 
Fing gjeng ! 
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4.6.3 G2014 
2021, fotballåret som har vært litt av og på. Vi har hatt perioder med treninger og peruider uten grunnet 
restriksjoner. Grunnet covid ble det heller ikke gjennomført minifestivaler i 2021. Isteden fikk gutta spille 
noen 5’er kamper utpå høsten. Dette var både skummelt for noen og morsommere enn å spiller 3’er for 
andre. 
 
Gjengen var med på Eat Move Sleep cup og noen var med å spilte 3v3 cup i Østfoldhallen i november. 
 
Ved slutten av året hadde vi 11 spillere. Nå har vi startet med 2 treninger i uka og ser frem til seriestart og 
5’er kamper. 

4.6.4 J2012/2013 
 
Tommie og Tina fortsetter som trener og hjelpetrener i 2022. 
Tommie har gjennomført trenerkurs i løpet av høsten 2021. 

Vi er per nå 14 spillere på laget. To faste målvakter. Spennende med en ny sesong hvor vi går fra 5’er - 
7’er spill. Vi har økt til to treninger i uken og utvidet tiden med 30 min. Så nå trener de 2x 11/2 time. 

2021 bar preg av Covid, så det ble avlyst en del kamper. Serien kom ikke i gang før på høsten for 
jentene. Vi spilte to treningskamper som vi selv avtalte med andre lag før sommeren 2021.  
 
Vi var med på 4 cup’er. 
 
Vi har de to siste sesongene hatt all trening ute på sporten. Ikke benyttet gymsal.  

Skrevet av Anette Ø-Nilsen, Lagleder jenter 2012/13 

 
4.6.5 G2012/2013 

 
Innledning 
Laget startet sesongen med ca. 12 spillere, og fikk 4 nye spillere fra G2013 høsten 2021. Er nå totalt 15 
gutter. Det har vært godt oppmøte på mange treninger. Laget har hatt to treninger i uken, ute gjennom 
hele sesongen. Har ikke trent under de strengeste Corona restriksjoner.  
 
Seriespill 
Laget har stilt i 5’er-serie med to lag denne sesongen. De har spilt seriekamper høsten 2021. De har hatt 
noen treningskamp før og etter seriespill. 
 
Cuper 
Laget har deltatt på en cup.  

- Sporten cup/ eatmovesleep, august 2021 
 
Hospitering 
Ingen spillere har hospitert på andre lag. 
 
Sosialt 
Laget hadde avslutning på jump trampolinepark i 06-11-2021.  
 
Foreldremøter 
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Det har ikke blitt avholdt foreldremøte denne sesongen. Kommunikasjon har foregått via spond. Trenere, 
foreldrekontakt og lagleder har vært enige om å fortsette neste sesong.  
 
Hvem har vært med rundt laget 
Trenere/Lagleder: Michael Haug og Jon Løkkebakken 
Foreldrekontakt: Anette Johannessen 
 
Skrevet av Jon Løkkebakken  
 

4.6.6 J2011 
 
Innledning 
Laget startet sesongen med 10 spillere, og fikk 4 nye i løpet av året. Er nå totalt 14 jenter. To 
født 2010, og resten født 2011. Det har vært godt oppmøte på samtlige treninger. Laget har 
hatt to treninger i uken, ute gjennom hele sesongen. 
 
Seriespill 
Laget har stilt i 7’er-serie med ett lag denne sesongen. De har spilt 7 seriekamper høsten 
2021. De har hatt en treningskamp mot Varteig i juni. Ellers har de hatt tre treningskamper 
mot J08/09 innbyrdes i klubben høsten 2021. 
 
Cuper 
Jentene har deltatt på tre cuper. 
- Sporten cup/ eatmovesleep, august 2021 
- Alle jenter på banen, september 2021 (5’er) 
- Eatmovesleep Lier, oktober 2021 
 
Totalt har jentene fått spilt 17 kamper i løpet av sesongen. 
 
Hospitering 
Ingen spillere har hospitert på andre lag. 
 
Sosialt 
Jentene hadde avslutning på svev trampolinepark i desember 2021. 
 
Foreldremøter 
Det har ikke blitt avholdt foreldremøte denne sesongen. Kommunikasjon har foregått via 
spond. Trenere, foreldrekontakt og lagleder har vært enige med de andre foreldrene om å 
fortsette neste sesong. 
 
Hvem har vært med rundt laget 
Trenere: Gøran Eilertsen og Eirik Fauske 
Lagleder: Monica Engen Karlsen 
Foreldrekontakt: Lene Therese Holmen 
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
Dette er et lag med engasjerte jenter og trenere. Trenerne er strukturerte og målrettet i treningene 
sine, og jentene er positive og treningsvillige. Godt sosialt samhold i laget. Sesongen var preget av 
korona på våren, men høsten har vært tilnærmet normal ifht kamper og cuper. Laget har hatt jevn, 
stigende utvikling gjennom sesongen. 
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Skrevet av Monica Engen Karlsen 
 
4.6.7 G2011 (ikke levert) 
4.6.8 G2009/2010 
 
Trenere har vært Alexander Lislerud, og Patrick Ingvaldsen, Lagledere Jan Olav Rive og foreldrekontakt 
Ellen Skomdal.  

Når vi kom i gang med jevnlige treninger på høsten ble det en stabil spillerstall på ca. 12 spillere. På 
våren var det dårlig oppmøte på kamper. Med ganske store tap. Kan skyldes 9er med mange unge 
spillere som bare hadde et års erfaring med 7er, lite kamptrening og få innbyttere. 

 Er nå 18 spillere registrert i Spond. Inkludert 2 nye i riktig alder fra G13 laget.  

 Har trent to ganger i pr uke pluss kamper gjennom sesongen.  
Resultatene ble bedre på slutten av sesongen.  

Deltok på Sporten/Borgen Eat Move Sleep i høst. 

Skrevet av Jan Olav Rive 

4.6.9 J2008/2009  
 
Innledning 
Det har vært et litt spesielt år med korona også i år, men når det har latt seg gjøre har vi trent stort sett 2 
ganger pr uke. Det har kun vært treninger ute i 2021. Vi mistet dessverre noen jenter etter 2020 
sesongen. Tror nok ikke korona var årsaken til det, men rett og slett at de slet litt med motivasjonene. De 
som var igjen etter 2020 har vært en stabil gruppe på 8 jenter. I tillegg fikk vi ei ny på tampen av året. 
Selv med få har de fleste vært på alle treninger gjennom året. 

Seriespill 
Pga redusert antall spillere måtte vi gå tilbake til 7’er i år. Med unntak av et lag var vel alle lag vi møtte 
9’er lag, noe vi vel merket på antall innbyttere og utholdenhet. Sesongen sett under ett var bedre enn 
2020 og det er veldig positivt. Vi endte med 2 seiere og 2 uavgjort. Det har vært bra foreldreoppmøte og 
aldri problemer med kjøring til/fra kamper. 

Cuper 
Vi har deltatt på Alle jenter på banen i Råde. 5’er fotball som tydelig vis passer oss bra, 3 seiere av 3 
mulige . 

Hospitering 
Dessverre mangler vi lag rett over oss i klubben, så det har ikke vært noe hospitering i år. 

Sosialt 
Vi har hatt et slags «teorikurs» med Pizza på klubbhuset. Juleavslutningen ble flyttet over på nyåret 2022. 

Neste sesong 
Vi må også belage oss på 7’er i 2022. Men med 9 spillere så vil det nok bli litt enklere enn i 2021. Vi 
tenker at vi skal prøve å melde ned laget to J13 et år til siden det ikke er en ren J14 serie, men 
sammensatt J14/15. Det kan bli tøft mtp at vi eventuelt må låne opp fra J2011 hvis det kniper med 
spillere. Men vi får se hva kretsen sier og hvilke lag som meldes på i J14/15. Fotball skal vi få spilt   



 
 

Årsmøte for 2022 
15. mars 2022 

 

 

 Side - 12 – av 17 

Hvem har vært med rundt lager denne sesongen 
Trener og lagleder Christian Bråthe, trener Henrik Bjøberg og foreldrekontakt Trine Borgen.  
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
Det meste er på stell, men hadde selvsagt ikke gjort noe om vi hadde fått et noen jenter til, selv om det 
nok ikke er så lett nå uten å også tenke samarbeid med andre lag. 

Skrevet av Christian Bråthe 

4.6.10 G2008 (Ikke levert) 
4.6.11 J2006-2002 (SSK/Tveter samarbeid) 

 
Dette er et samarbeidslag som er meldt inn i serien som SSK/Tveter og var i hovedsak styrt av Frank 
Schander fra Tveter IL. Magnus Persson var også med som trener for dette laget i store deler av 
sesongen. Dessverre forsvant flere av SSK spiller i kjølvannet av nedleggelsen av J2006-2004 etter 2020 
sesongen og på tampen stod det igjen kun 3 (4) av de tidligere SSK spillerne. 

Oppsummert av Christian Bråthe 

4.6.12 JR G19 
 
Sesongen har vært noe påvirket av korona epidemien. Det ble kun spilt halvspilt serie for vår del. I tillegg 
var det flere lag som trakk seg fra pulja, noe som resulterte i kun 6 seriekamper. Vi endte på 3. plass på 
tabellen. 
  
Troppen bestod av 23 spillere, hvor mange av de har jobber som påvirker treningshverdagen vår. 
Gjennom sesongen har vi i gjennomsnitt hatt 10-14 spillere på trening, som har vært stammen i laget. Vi 
har ikke deltatt i noen turneringer denne sesongen. 
  
Skrevet av Bjørn Inge Jensen 
 
 
4.7 Amerikansk fotball (mangler) 
 

5. Godkjenne regnskap for 2021 
 
Regnskapet gjennomgås på årsmøtet og evt. kommentarer noteres i møtereferatet for årsmøte 2021.  
Se vedlegg for regnskap. 
 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes slik det er framlagt. 
 

6. Behandle innkommende forslag og saker 
 
Forslag #1: Ny sportsplan 
 
Fotballstyret v/sportslig leder Jens Mikkel Ørseng har fremmet forslag om å vedta ny Sportsplan for 
Skjeberg Sportsklubb, fotball. Se eget vedlegg for ny sportsplan. 
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Forslag til vedtak: Fotballstyrets framlagte sportsplan vedtas. 
 
Forslag #2: Opptak av lån til bytte av lys på 11’er bane 
 
Styret ved bane og anleggsleder Lars Ole Molteberg har fremmet forslag om ta opp lån for å finansiere 
bytte av lys på 11’er banen. 
 
Lysanlegget på 11’er banen vår har de de siste årene kostet oss en del kr i vedlikehold, nå sist i 
november over 20 000 kr. Leverandøren av anlegget mener at det bør vurderes skifte av lyskilder da 
disse er 11-12 år og bærer preg av dette. Stolper og kabler behøver ikke å byttes, disse kan brukes på 
nytt. Vi har innhentet priser på Ledlys anlegg fra flere leverandører og det ser ut til at vi vil få en total pris 
på inntil 500 000 kr for bytte av lyskilder, vi venter fortsatt på flere tilbud (har fått 2). 

Bytte av lyskilder er spillemiddelberettiget, dvs 1/3 av kostnaden dekkes av spillemidler. Vi har også søkt 
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (300 000 kr), her får vi svar i juni om vi får noe herfra. 

For å få utført jobben i år er vi nødt til å låne penger, dette bestemmer årsmøtet om klubben skal gjøre. 
Spillemidler vil tidligst utbetales i 2024. 

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å ta opp inntil 500 000 kr i lån for bytte av lyskilder på 
11’er banen. 
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7. Vedta kontingent for 2023 
 
Styrets forslag: 
 
Gruppe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Old boys 1079 1097 1097 1100 1100 1200 
6-7 år 1079 1097 1097 1100 1100 1200 

8-10 år 1799 1828 1828 1850 1850 1950 
11-12 år 2005 2037 2037 2100 2100 2200 

13-14 år 2210 2246 2246 2300 2300 2400 

15-16 år 2313 2350 2350 2400 2400 2500 
17-19 år 2416 2454 2454 2500 2500 2600 

Sr. Herrer 2570 2611 2611 2700 2700 2800 
Sr. Damer 2159 2193 2193 2250 2250 2350 
Sr. Damer (kun trening) 1079 1097 1097 1100 1100 1200 

Olavs Menn 771 783 783 800 800 900 
Støttemedlem 300 300 300 300 300 300 

Tillitsvalgt/trener 100 100 100 100 100 100 
 
Forslag til vedtak: Kontingent for 2023 vedtas som framlagt av styret i tabellen over. 

 
8. Vedta budsjett 2022 
 
Gjennomgå budsjettet for 2022 
Se eget vedlegg for budsjett. 
 
Forslag til vedtak: Styrets framlagte budsjett vedtas. 
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9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
Organisasjonsplanene for 2021 foreslås videreført i 2022 

 

 
 
Forslag til vedtak: Den framlagte organisasjonsplan vedtas. 

 

Årsmøtet 

Norsk lov / NFF / NIF 

Hovedstyret 

Leder 

Nestleder 

Sportslig leder 

Sekretær 

Kasserer 

Bane/anleggsleder 

Turneringsleder 

Foreldrelagsleder 

Ungdomsrepresentant(er) 

Representant Olavs Menn 

 

Revisor 

Regnskapsfører 

Utvalg/grupper 

 

Sportslig utvalg 

Bane/anleggsutvalg 

Foreldrelag 

Turneringsutvalg 

 
       Adm./økonomiutvalg 

Valgkomite 
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10. Valg av nytt styre i Skjeberg Sportsklubb 
 
Valgkomiteens forslag til styre: 
 
Funksjon Valg Periode Navn 

Leder p.v. 1 år Christian Bråthe 
Nestleder i.p.v 2 år (1 år igjen) Thomas Martinsen 
Leder sport (fotball) p.v 2 år Jens Mikkel Ørseng 
Kasserer p.v 2 år Ane Røste 
Sekretær i.p.v 2 år (1 år igjen) Victoria Kværner Eriksen 
Styremedlem 1 (Turneringsleder) p.v 1 år Sten Rudi Engen Karlsen 
Styremedlem 2 (Foreldrelagsleder) i.p.v. Velges av 

foreldrelaget 
1 år  

Styremedlem 3 (Bane og anlegg) i.p.v 2 år (1 år igjen) Lars Ole Molteberg 
Styremedlem 4 
(Ungdomsrepresentant) 

p.v. 1 år Martin Aamodt 

Styremedlem 5 (Representant Olavs 
Menn) 

i.p.v. Velges av 
Olavs Menn 

1 år Pål Lislerud 

 
Valgkomiteens forslag til oppgaver og funksjoner: 

 
Funksjon Valg Periode Navn 

Revisor i.p.v. 2 år (1 år igjen) John Einar Molteberg 
Revisor p.v. 2 år Tone Røed 
Valgkomité – Leder i.p.v 1 år Gøran Eilertsen 
Valgkomité - Medlem 1 i.p.v 2 år (1 år igjen) Eirik Fauske 
Valgkomité – Medlem 2 i.p.v 3 år (2 år igjen) Roger Dahl 

 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til styre og funksjoner vedtas. 
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11. Grupper og styrer - forespurte deltakere 
 
Listen fylles ut manuelt av styret og fotballutvalget I etterkant av årsmøtet. 
 
Fotballutvalget: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Leder   Sportslig leder 
Barnefotballleder   Rolf Aamodt 
Matrialforvalter    
Ungdomsleder   Sportslig leder 
    
FIKS: Dommeranv.   Eirk Fauske 
FIKS: Ansv. Jenter   Christian Bråthe 
FIKS: Ansv. Fair Play   Lars Ole Molteberg 
FIKS: Overganger   Lars Ole Molteberg 
FIKS: Lagpåmelding   Sportslig leder 
FIKS: Politiattester   Sportslig leder 
FIKS: Politiattester, vara   Barnefotballeder 
 
Bane og anlegg: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Leder   Lars Ole Molteberg 
Medlem Vaktmester  Hans Arve Mathisen 
Medlem   Jarle Nilsen 
Medlem   Gjermund Bredholt 
 
Utleie / kiosk: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

Medlem 1 Utleie bane / hus  Lars Ole Molteberg 
Medlem 2 Utleie klubbhus  Nina Aamodt 
Medlem 3 Utleie klubbhus   
Kioskansvarlig   Ellen Skomdal 
 
Andre: 
 
Funksjon Oppgave Periode Navn 

SoMe   Martin Aamodt 
Medlemsansvarlig   Sekeretær 
IT   Christian Bråthe 
Marked / Sponsor   Ole Jørgen Mathisen 
Rep. Borg Bingo   Kasserer 
Rep. Sarpsborg 
Idrettsråd 

  Nestleder 

Rep. ØFK – Kretsting   Leder 
Rep. fotballsamarbeidet 
Sarpsborg 

  Sportslig leder / 
nestleder 
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12. Avslutning 
 
2021 ble dessverre heller ikke et vanlig år for klubben. Hverdagen har vært preget av pandemien og det 
har vært til og fra med aktivitet gjennom året. Mye åpnet opp etter sommerferien, men fortsatt med 
mange krav til gjennomføring av turneringer, kamper og treninger.  

Kiosken har holdt åpent siste halvdel under seriekamper. Sporten Cupen utgikk i våres med ble isteden 
erstattet av Eat, Move, Sleep (EMS) i samarbeid med Borgen i august. Det ble et meget vellykket 
arrangement, tross restriksjoner og smittevernskrav. 

Vi har søkt støtte og fått innvilget dette for tapte inntekter både for EMS Cup (grunnet restriksjoner på 
antall) og kiosksalg på våren. På utleie har vi ikke kunnet søke noe støtte, da det fort fylte seg opp med 
utleie når samfunnet åpnet etter sommeren. Dermed så det ikke ut til å bli tapte inntekter der. Men 
dessverre gjorde en nedstengning i november at vi allikevel har noe tap på utleie i 2021. 

Selv om året på mange måter nok en gang har blitt veldig annerledes har vi fått gjennomføre mye. Alle 
aldere har fått kamper og treninger i 2021, selv om det ikke er på lang nær like mye som vi hadde ønsket. 
Nå må vel 2022 bli et normalår med full aktivitet på treninger, fotballkamper, am. Fotball kamper, cuper 
og andre arrangement. 

Med dette har også mitt første år som leder i klubben unnagjort. Det har vært et spennende år med mye 
nytt å lære, men takket være alle som bidrar i Skjeberg Sportsklubb har det gått helt fint. Jeg har på ingen 
måte blitt skremt, og stiller til gjenvalg også i 2022. 
 
La oss samme jobbe for at Skjeberg Sportsklubb fortsatt skal være en god møteplass med et godt 
aktivitetstilbud for barn, unge og voksne i Skjeberg og omegn. 
 

Christian A. Bråthe 

Styrets leder 2021 

 

Underskrifter 
 

Styret:  Lars Ole Molteberg 

  Jens Mikkel Ørseng 

  Thomas Martinsen 

  Christian Bråthe 

2 valgte: 


