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Årsmøte 2018
Onsdag 13. mars kl 18:00 – Medkilahuset
Dagsorden:
1.

Åpning

2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.

Valg av dirigent, referent og 2 til å skrive under protokoll

4.

Styrets beretning

5.

Regnskap 2018

6.

Innkomne forslag

7.

Forslag til kontingent 2019

8.

Budsjett for år 2019

9.

Valg
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Styrets Årsrapport
Virksomhetens art
Virksomheten er en fotballklubb som er lokalisert i bydelen Medkila i Harstad kommune.
Klubben er tilsluttet Hålogaland Fotballkrets, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund.

Fortsatt drift
Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter
at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø/ytre miljø
Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable.
Det har vært varierende ansettelsesforhold i perioden, deltid på noen trenere og daglig leder på
hel tid. Hovedstyret består av leder, nesteleder og 5 medlemmer, herav 4 kvinner. I tillegg har
varamedlem gått inn i ordinær styredeltakelse.

Likestilling
Det har vært fire kvinner i styret i 2018. Utover dette er det ikke foretatt noen tiltak for å
fremme likestilling i virksomheten.

Ytre miljø
Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Andre forhold
Styret er ikke kjent med forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som
ikke fremgår av regnskapet. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens
inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt
forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
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Organisasjon - Styret
Styret har bestått av følgende personer: Leder Lars Sandnes, nestleder Jorunn Pedersen,
styremedlemmer Oddne Rasmussen, Elin Andreassen, Camilla Johansen, Sicilie Kristin Kanebog
og Torbjørn Simonsen. Varamedlemmer har vært Silje Eliassen og Tom Martinsen, der sistnevnte
har møtt fast i styret.
Kontrollkomiteen har bestått av Stig Øystein Karlsen og Trond Eliassen.

Møter
Styret har i årsmøteperioden hatt 9 ordinære styremøter, årsmøte og ekstraordinært årsmøte.

Styrets arbeid
Styret har også i 2018 fortsatt jobben med den økonomiske situasjonen, samt sportslige
utfordringer knyttet til gjennomføringen av sesongen. Sportslig leder ble engasjert og sportslig
utvalg etablert. I februar tiltrådte Reidar Grønbech som daglig leder i Medkila etter
ansettelsesprosess i desember 2017 og januar 2018. Grønbech sa opp sin stilling i november
2018. Det er laget en beredskapsplan for klubben og denne er tilgjengelig på www.medkila-il.no
Det er besluttet at alle spillere på damelaget skal ha minimum amatørkontrakt.
Arbeidet med å gjøre Medkila IL til Kvalitetsklubb er startet.
For første gang blitt utarbeidet en styreinstruks som gjelder fra 2019.
Det er også skiftet revisjonsselskap til ES Revisjon.
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Medlemmer
Klubben hadde pr. 31/12-18, 666 (659 i 2017) registrerte medlemmer.

Medlemmer
Aktive 6 - 12 år
Aktive 13 - 19 år
Aktive 19 år og eldere
Aktive totalt
Familiemedlemmer
Støttemedlemmer
Æresmedlemmer
Sum Medlemmer
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Antall
176
177
35
388
251
19
8
666

2018
Gutter
128
100
18
246
136

Jenter
48
77
17
142
115

Antall
206
145
32
389
239
19
8
659

2017
Gutter
144
77
20
241
127

Jenter
62
68
12
148
112

Økonomi
I 2018 har vi et driftsresultat på kroner 264 768,- som etter finanspostene og avskrivninger, gav
et årsresultat på kroner 264 850,Styret hadde lagt opp til et budsjett som skulle gi et års resultat på kroner 31 500,- før
avskrivninger
Klubben har også et eierforhold på 100 % i Medkila Fotballpark AS. Her har omsetningen i 2018
vært på kroner 1 891 600,-, et driftsresultat på kroner 515 559,- og et årsresultat på
kroner 195 792,-

Lagskonti
De ulike Team i ungdomsavdelingen hadde for regnskapsåret 2018 følgende utvikling:
Inngående balanse pr 1/1 - 18:
Utgående balanse pr 31/12-18:

599 607,546 373,-

Vi vil også legge til at omsetningen via lagskonti er rundt 800 000,-,-
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Økonomisk utvikling
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
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Årsresultat
264 850
46 817
37 347
205 920
55 637
- 995 051
134 226
- 71396
29 000
227.383
156.397
107.455
- 81.734
232.362
- 210.158

Omsetning
6 374 099
7 189 678
7 431 620
8 021 715
8.814.029
8.298.216
7.091.007
6.342.045
5.801.185
4.529.008
4.297.080
3.784.683
3.175.875
2.586.720
2.930.230

Aktiviteter
Medkila Idrettslag har også i 2018 hatt stor aktivitet. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt
gjennomført som planlagt. Antall registrerte medlemmer ved årets utgang var 666.
I tillegg har klubben gitt et treningstilbud til alle førsteklassinger i området. Her var klubben
tidlig ute med invitasjon til de elever som hadde sin første skoledag høsten 2018. Barn født i
2012 hadde også hatt et tilbud via privat initiativ tidligere noe som selvsagt også bidro til å få en
stor 2012-årgang med mange trenere og bidragsytere.
Initiativ for barn født i 2013 og 2014 ble også startet i høst.

Arrangementer
Vi har gjennom året gjennomført flere arrangementer der våre medlemmer har stillet opp på
dugnad. Vinterturnering i Krafthallen, Krafthallen Cup, YX Cup i april/mai i samarbeid med FK
Landsås, Sparebanden Cup (tidl. Labb & Line cup) i september og Altibox Romjulscup.
Sparebanden Cup ble dessverre avlyst pga kollisjon med annet stort arrangement i Harstad som
resulterte i ekstremt lav påmelding.
Medkila IL arrangerte også flere fotballskoler.
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Sportslig utvikling
Dommere
Medkila IL hadde i 2018 følgende:
Geir Pedersen
Reidar Grønbeck
Per Oelmann
Medkila IL har ikke hatt klubbstyrt opplæring av klubbdommere 2018. Dette skyltes at
Sparebanden Cup ble avlyst. Spillere i 2005 + 2006 vil bli invitert til dette i forkant av
Sparebanden Cup 2019.

Ledere og trenere
Det var i 2018 ca 75 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift.
I tillegg var det rundt 60 registrerte med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var rundt
150 personer engasjert i driften av lagene.
Klubben er avhengig av at flest mulig frivillige stiller opp rundt ethvert lag for å dekke de
oppgaver et lag står ovenfor, som trener, oppmann eller foreldrekontakt. Det er en stadig
utfordring for klubben å motivere for å bidra og klubben er meget takknemlig for de som bidrar,
og lagene er totalt sett godt dekket av frivillige støttespillere.

Kvinnelaget 1. divisjon
Vi endte i år på en 5. plass i 1. div. Etter en varierende sesong der det tok tid å sette laget. Stallen var
ikke komplett før vi fikk inn Emilie Dahl fra Innstrandens i august. Restriksjoner mot å hente proffer
utenfor EU gjorde det å hente proffer til en utfordring. Vi fikk inn 1 rett før seriestart, og 1 halvveis i
sesongen.
Varierende prestasjoner gjorde at vi litt ut på høsten lå faretruende langt nede på tabellen, men en
meget sterk innspurt der vi tok 13 poeng på de siste 5 kampene gjorde at vi fikk vist hva som bor i
laget og kunne dermed plassere oss på øvre halvdel på tabellen.
Vi har i år vært representert på J-17 landslaget med Hanne Larsen og Lotte Fossem, sistnevnte har
også i høst deltatt på en J-19 samling.
Margunn Haugenes er engasjert videre som trener for damelaget i 2019.
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A-laget Herrer
Herrelaget endte på en 5. plass i 4. div.
Planen for laget var at holdninger, tilstedeværelse og verdier skulle vektes likt med ferdigheter.
Det har i 2018 vært viktig for laget å vise at de var en del av klubben og de har brukt mye tid på
akkurat dette, med godt treningsoppmøte og gode holdninger.
I 2018 ble det brukt 32 spiller i kamper, mot hele 43 i 2017. Av de 22 kampene som ble spilt vant
laget 12, tapte 9 og spilte en uavgjort.
Thomas Bergland var hovedtrener for A-laget i 2018 men valgte å ikke fornye kontrakt for 2019.
Ny trener er engasjert for 2019.

Aldersbestemt
2018 har som tidligere vært preget av stor aktivitet både i seriespill og i større og mindre
turneringer, lokalt i første rekke, men også i turneringer regionalt og i Sverige og Danmark.
Kretsmesterskap i G14 7’er, J14 9’er og Medkila 2 J16 11’er og solide resultater i øvrige
ungdomsklasser viser også at det gror godt nedover i rekkene.
Ny årgang 2012 ble tatt godt imot i høst og er godt i gang. Det er også initiativ for både 2013- og
2014-årgangene.
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Anlegg
Alle deler av anlegget forvaltes i dag av Eiendomsselskapet Medkila Fotballpark AS. Det har vært
gjennomført følgende oppgraderinger på anlegger i 2018:
-

Utskifting og reparasjon av lysanlegg bane ute
Utskifting av vedlikehold/varme i Krafthallen.
Diverse vedlikehold på anlegget

Deler av arbeidet har vært utført dugnadsbasert med støtte fra klubbens medlemmer.
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Oppsummering
Medkila IL er fortsatt en stor klubb med en betydelig omsetning og mange forpliktelser innen
økonomi, anlegg og administrasjon. Med en omsetning på ca 6,5 millioner i 2018, ca 2,5 årsverk
og eier av et eget aksjeselskap (Medkila Fotballpark AS) som forvalter anleggsmassen i klubben.
Å balansere mellom beslutninger sett i et bedriftshensyn opp mot sportslig satsning og frivillig
dugnadsinnsats, kan være utfordrende. Økonomi er ofte nøkkelen til sportslig suksess, i alle fall i
høyere divisjoner.
Medkila IL har også i år hatt et høyt fokus på den økonomiske situasjonen, men også fokus på
det sportslige. Sportslig utvalg ble etablert igjen i 2018 og det har vært engasjert sportslig leder
for barn og ungdom hele 2018.
Det vil i tiden fremover fortsatt være viktig å profesjonalisere styrearbeidet. Klubben må tenke
og handle som en bedrift, samtidig som våre viktige medlemmer må bidra inn i organisasjonen
med frivillig innsats. Styreinstruksen er også kommet på plass.
Det er påbegynt et arbeid med å gjøre Medkila IL til Kvalitetsklubb. Målet med dette er å utvikle
oss som klubb videre, sørge for at vi har gode prosesser på eks. mottak av nye årganger, sikre
kontinuitet i arbeid og sikre at trenere og andre ressurspersoner har tilgang til samme
informasjon.
Medkila GirlPower har vært veldig synlig i 2018, noe vi ser på som veldig positivt. Økonomiske
rammer kom på plass, samt at også aktiviteten har vært høy. Dette gjelder enkle ting som turer,
men også fotballskoler, treninger med yngre lag, talentsamling, konferanse og møter.
Medkila IL har samarbeidet med Harstad IL, FK Landsås og andre klubber for å utvikle Harstadfotballene videre i de kommende årene via Harstad Fotballutvikling (HFU). Det foregår også
samarbeid med andre klubber på team-nivå noe vi i styret støtter.

Styret takker alle for innsatsen i sesongen 2018 og ønsker lykke til med neste pasning og
avslutning.
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Harstad 13. mars 2018

Hovedstyret i Medkila IL 2018:

______________________
Lars Sandnes
Leder

________________________
Jorunn Pedersen
Nestleder

______________________
Sicilie Kristin Kanebog
Styremedlem

______________________
Elin Andreassen
Styremedlem

________________________
Camilla Johansen
Styremedlem

______________________
Torbjørn Simonsen
Styremedlem

______________________
Oddne Rasmussen
Styremedlem

_____________________
Tom Marthinsen
Fast Vara i styret
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