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Årsmøte 2022 
 

Mandag 20.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 2022 

6.  Ingen innkomne forslag 

7.  Forslag til kontingent 2023 

8. Budsjett for år 2023 

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, heltid og deltid på noen trenere samt 
Salgs-/Markedsleder i 100 % stilling. Videre er det etablert kontor i byen hos vår 
samarbeidspartner SNN.  
Hovedstyret består av leder, nesteleder og 5 styremedlemmer. I tillegg har varamedlem gått inn i 
ordinær styredeltakelse. 

Likestilling 

 
Det har vært to kvinner i styret i 2022. Utover dette har det ikke vært nødvendig med 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 Ole Martin Linaker, nestleder Trond Adrian 
Johansen, styremedlemmer Lise Aamot Linaker, Rune Pettersen, Silje Johansen, Andre Bergland 
og Trond Løv-Kjeldaas. Varamedlem Tom Martinsen, Tine Sørensen og Angelica Bergvoll. 
 

Møter 

 
Hovedstyret har i årsmøteperioden hatt 11 ordinære styremøter og årsmøte.  
 

Styrets arbeid 

 
Styret har i 2022 fortsatt arbeidet med å legge til rette for sportslig utvikling samt å bli 

klubbstyrt. Vår generalsponsor, Sparebank1, har gitt oss økonomisk frihet til en slik prioritering.  

Fotballsesongen 2022 ble avviklet uten restriksjoner pga. Covid-19. 2022 har vært utfordrende 

både sportslig og økonomisk. Vårt damelag i 1.div endte på siste plass og rykket ned til allnorsk 

2.div. Vårt herrelag i 4.div endte på 3.plass etter en god sesong. Økonomisk berget vi oss nesten i 

balanse, med -31. 

 
Representasjon  
Klubben var representert på kretstinget med Ole-Martin Linaker, Silje Johansen og Trond Adrian 

Johansen. Videre deltok Ole-Martin Linaker og Silje Johansen på NFFs Forbundsting digitalt.  
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Medlemmer 
Klubben hadde pr. 31/12-22, 469 registrerte medlemmer, dette mot 612 stk. året før. 

Av disse er 330 aktive spillere.  

Nedgangen av medlemmer ligger på familiemedlemmer som vi ikke har fått med oss over i nytt 

medlemssystem.  Klubben har 10 æresmedlemmer og 12 støttemedlemmer. 

 

Økonomi 
2022 ble et utfordrende år økonomisk der det var vært jobbet hardt for å sikre et akseptabelt 

driftsresultat. Det nye seriesystemet for 1 div kvinner ble ressurskrevende mht. reise men i stor 

grad er det inntektene som ikke kom opp slik det var tenkt i budsjettet. 

I 2022 har vi et årsresultat på kroner – 31 479,- . 

Omsetningen var 6 974 624,-. 

 

Lagskonti 

 
De ulike Team i ungdomsavdelingen hadde for regnskapsåret 2022 følgende utvikling: 
 
Inngående balanse pr 1/1 - 22:                    498 768,- 

Utgående balanse pr 31/12-22:                   423 521,-   
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Økonomisk utvikling  
 
  Årsresultat  Omsetning 
2022  - 31 459  6 974 624 
2021   86 975   6 628 824 
2020  291 149  6 025 113 
2019  209 092  7 283 130 
2018   264 850  6 374 099 
2017    46 817  7 189 678 

2016     37 347  7 431 620 

2015   205 920  8 021 715 

2014     55 637  8.814.029 

2013             - 995 051  8.298.216 
 

 

Aktiviteter 
 
Medkila Idrettslag har til tross for Koronaen også i 2022 hatt stor aktivitet. De sportslige 
aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt.  
 
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 2022. Dette laget ble 
formalisert i august 2022. Barn født i 2017 har også hatt et tilbud via privat initiativ, noe som kan 
være med å danne et godt grunnlag for de neste sesongene. I alle disse årgangene er det også 
mange potensielle trenere og bidragsytere. 
 
 

Arrangementer 

 
Vi arrangerte Krafthallen Cup i februar og var en av fire arrangører av Nordkraft Festspillcup i 
juni.  
 

Girlpower 

2022 ble et normalår for Medkila Girlpower.  

Selv om vi i Sportssøylen hadde vi et utfordrende år med siste plass i 1.div som resultat. Resultatet 

medførte nedrykk til en ny landsomfattende 2.divisjon.  Vi hadde 2 landslagsspillere i Mathilde Karlsen og 

Sarah Martinussen i J-17. 
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I Sharesøylen fikk vi gjennomført 1 Team Topp samlinger sammen med Hålogaland Fotballkrets i 

forbindelse med en av våre hjemmekamper høsten 2022. 24.juli arrangerte damelaget gratis fotballskole 

for jenter i hele regionen med 80 deltagere.  

Vi gjennomførte en fotballskole for jenter og gutter på Medkila stadion med 130 deltagere 15.-16.august. 

Instruktører på denne var spillerne på dame- og herrelaget. Som vanlig arrangerte vi flere fellestreninger 

med lokale jentelag sammen med egen restitusjon. Trenerne ledet sport- og sharesøyla. 

I Caresøylen fikk vi gjennomført tilnærmet normal aktivitet. Vi bidro med planlagte aktiviteter som «Løp 

for Livet» med kreftforeningen mens Walk and Run i regi av «Children Burn & Wound Care Foundation» 

foregikk digitalt.  Vi deltok som vanlig i innsamlingsaksjonen for Demensforeningen 20.sept. Line Anita 

Nermark ledet Caresøyla. 

I Tanksøylen fikk vi gjennomført Momentum-konferansen 24.november. Konferansen hold som vanlig et 

meget høyt faglig nivå. Det var 130 tilstede på konferansen, men vi gikk dessverre likevel med 

underskudd på denne. Vi må derfor vurdere hvordan vårt arbeid i Tanksøyla skal ivaretas i 2023. Hege 

Christensen ledet Tanksøyla. 
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Kvalitetsklubb 
Medkila IL ble Kvalitetsklubb i 2019. 
Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samar-
beidet mellom klubb og forbund. 
NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbut-
vikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for 
sunn barne- og ungdomsidrett. 
Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre 
klubbhverdagen bedre for oss alle. 
 
Disse 4 hovedområdene er 
• Aktivitet 
• Organisasjon 
• Kompetanse 
• Samfunns- og verdiarbeid 
 
Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må god-
kjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb. 
Til sammen er det 20 slike kriterier. 
Første halvdel av 2021 ble benyttet til oppdatering og utarbeidelse av tilleggsdokumentasjon med tanke 
på re-sertifisering av Medkila IL som kvalitetsklubb nivå 1, etter at det ble innført nye krav ved årsskiftet. 
17. Juni 2021 ble Medkila IL re-sertifisert som Kvalitetsklubb i forhold til de krav som stilles av NFF. 
Ikke noe nytt fra 2022, men det blir en revidering i løpet av 2023. 

Sportslig utvikling 

Dommere 

Medkila har registrert følgende dommere i 2022; 
10 Rekrutteringsdommere 
18 Klubbdommere 
1 Dommerveileder 
 

Medkila IL hadde i 2022 følgende: 
Dommerveileder: 
Jon Henry  Storhaug 

Rekrutteringsdommere:  

Mathias Gangsaas Dinesen 

Iver Bjørk Soltun 

Graham Ifeanyichukwu Ndubueze 

Jaran Tande Buset 

Alexander Nilsen Christiansen 

Heine Willysønn 

Iver Hermod Brekkås Ryslett 

Aksel Evald Meyer Christensen 
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Torbjørn Motrøen Johnsen 

Leonard Storsletten 
 
 
 
Klubbdommere: 

Kjeldås 

Olav Leander Bjørvik 

Lukas Amadeus Skarsteen Meltzer 

Trygve Skjellerud Nygård 

William Mathisen Hatteberg 

Emil Einarsson Karlsen 

Theo Solheim Bergersen 

William Mortensen 

Henrik Amund Prestbakmo 

Adrian Jørgensen 

David Solberg 

Magnus Valhovd 

Erlend Ness Pedersen 

Lars Mikal Jensen 

Oliver Amadeuz Skoglund Sørensen 

Fredrik Amandus Andreas-
sen 

Isaksen 

Noah Aleksander Jensen 

Emilian Opheim 

Kasper Rokstad-Rafhael-
sen 

 

 

Ledere og trenere 

 
Det var i 2022 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 
140 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. Alle trenerne skal ha gjennomført 
Grasrotrenerkurs på nivå over der de er trenere. På grunn av Pandemien er vi litt på etterskudd 
med dette.   
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Kvinner 

Sesongen 2022 startet opp 19.mars og ble avsluttet 30.10. Vi fikk en tung start på sesongen og når vi 
endelig var på gang så fikk vi skadet våre to proffer. Vi erstattet disse og fikk ekstra hjelp til en tredje 
proff, men det tok litt tid å få disse implementert i laget. Så selv om vi slo sluttspillvinner 1.div, 
Øvrevoll Hosle, 5-1 i siste kamp så endte sesongen med nedrykk. Vi endte på 16 poeng og det var 11 
poeng for lite.  
Mathilde Karlsen og Sarah Marthinussen representerte oss på J-17 og J-18 landslag i 2022. Vi går nå 
over i en ny fase med damelaget og skal neste år spille i den nye landsomfattende 2.div. Den vil ha 2 
avdelinger med 12 lag. Vårt 2.lag spilte i 2.div og ble nr. 2 med 21 poeng på sine 12 kamper. 
Vårt Jente 07/08 vant Piteå turneringen og en eliteturnering på Bardufoss etter sesongslutt. Jenter 
13-7er og Jenter 14-9er ble Kretsmestere. Det viser at det gror godt i Medkila IL. 

Herrer 

 

Herreavdelingen i Medkila omfatter treningsgrupper og lag fra G16 til seniorfotballen. 
Denne sesongen har det vært 3 treningsgrupper, og lag på 4 forskjellige arenaer, hhv. 4.div, 5.div, G19 
og G16. 
 
A-laget tok nye steg, og kjempet om opprykk til 3. div. helt til siste kamp. Laget endte på 3. plass i 
årets serie. 
Etter en meget sterk vårsesong fikk laget en litt tyngre høstsesong.  
Skadesituasjonen i laget ble trolig avgjørende for utfallet. 
 
B-laget var under etablering og plasserte seg sist på tabellen, men viste god progresjon ved at alle 
lagets poeng  
i seriespillet kom i løpet av lagets 4 siste kamper. Noe ustabil treningsgruppe. 
 
G19-laget var også under etablering og endte sist av de 4 lagene som var påmeldt årets serie.  
Laget besto i stor grad av siste års guttespillere som fikk verdifull erfaring på et høyere nivå.  
Mange gode kamper, og fin progresjon i gruppa, som også resulterte i seier i siste kamp. 
Vi vurderer denne arenaen som svært viktig for unge spilleres utvikling og overgang til 
seniorfotballen.  
  
G16-laget deltok i serie, Norway cup og Piteå. Kjempet i toppen i seriespillet, men uplassert i de 
nevnte turneringene.       
 
Det ble på tampen av året etablert et eget sportslig utvalg for herreavdelingen. 
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Årsberetning aldersbestemt avdeling. 

Etter noen år med koronarestriksjoner var fotballåret 2022 stort sett som ett normalt år med tanke på 

aktivitet, seriespill og turneringer. 

Men ettervirkningen av korona vises ved at en del lag har mistet spillere i koronaperioden. Spillere som 

dessverre ikke kom tilbake til fotballen. 

I barneavdelingen har vi hatt lag i følgende årganger på guttesiden: 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.  

Mens det på jentesiden har vært lag i: 2016, 2015, 2013 og 2012. 

De aller yngste kullene i 2016 og 2015 har hatt seriespill i helger gjennom året. Vantebaner for 3-er 

fotball har vært benyttet for disse. Og i disse kampene ble det benyttet dommere fra egen klubb, hvor 

gutter født 2009 dømte alle kampene fordelt på 2 helger. 

 

I ungdomsavdelingen hadde vi på guttesiden lag i årgangene: 2009, 2008 og 2006 / junior, mens 

jenteavdelingen hadde lag i årgangene: 2009, 2008/2007 og 2006/rekrutt. 

Det har i tillegg vært startet opp ett barnehageparti med spillere født i 2017. 

 

Mange lag har deltatt på turneringer i løpet av 2022. De fleste turneringer har foregått lokalt, men vi har 

også hatt lag som har deltatt i Piteå Summer Games og på Norway Cup. 

Det kan nevnes at klubben hadde lag som virkelig fikk vist seg frem i Piteå med seier til jentelaget i 

årgangen 2007/2008, samt finale med guttelaget født i 2008. Så det gror godt med talenter som 

forhåpentligvis vil få vist seg frem på klubbens herre- og damelag i fremtiden. 

Medkila arrangerte også en jentefestival i 2022, hvor jentespillere fra hele byen ble invitert til en dag med 

fotballglede i Krafthallen, og det var jenter 2007/2008 som var teknisk arrangør av denne dagen. Det var 

god deltakelse og dette arrangementet vil også bli arrangert i løpet av 2023. 

Barne- og ungdomsavdelingen bærer også preg av mye harmoni på de forskjellige teamene og samarbeid 

på tvers av lag fungerer veldig bra. Sportslig utvalg for barn og ungdom er veldig fornøyd med dette, og 

det vises at Medkila IL er blitt klubbstyrt. SU har i løpet av året hatt 4 møter fordelt over året. Det har 

blitt arrangert ett trenerseminar i 2022 i regi av styret i Medkila, hvor tema var klubbhåndbok og 

sportsplanen. De fleste lagene var representert på dette seminaret. 

SU arrangerte også ett keepertrenerseminar i starten av 2023. 

Medkila var også veldig godt representert på den årlige Nord-Norsk Fotballkonferanse i Harstad som ble 

arrangert i 2022. 
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Klubben har også hatt mange spillere på sonetiltak i regi av kretsen i løpet av 2022, og spesielt på 

jentesiden har Medkila vært godt representert på kretslagssamlingene for jenter født i 2007, 2008 og 

2009. Medkila var også representert på landslagsskolens nasjonale talentleir med en jente født i 2008 og 

ei født i 2007. Så det gror godt på jentesiden. På guttesiden har vi også vært representert på sone- og 

kretslagssamlinger for årgangene 2007, 2008, 2009 og 2010. 

På jentesiden har de ukentlige frivillige lørdagsøktene blitt gjennomført for årgangene 2009 og eldre. Og 

det kan nevnes at jenter 2009 også har gjennomført samlinger på tvers av alle klubbene i byen som har 

jentespillere i års trinnet 2009 og 2010. 

Målet er at vi også på guttesiden skal få til frivillige økter på tvers av alderstrinnene i egen klubb. 

 

Medkila Fotballpark AS 

Klubben har et eierforhold på 100 % i Medkila Fotballpark AS. Selskapet forvaltes av et styre 

bestående av leder Evan Didriksen og styremedlemmer Ronald Nilssen, Trine Reppen, Kristine 

Reppen Samuelsen og Dag Solberg.  

Medkila Fotballpark AS drifter Krafthallen og øvrige anlegg i Medkila Fotballpark. 

Økonomi: 

Her har omsetningen i 2021 vært på kroner 1 768 940,-, et driftsresultat på kroner – 37330 ,- og 

et årsresultat på kroner – 325 701,-: 

I stor grad skyldes dette bytte av toppduken på Krafthallen, en kostnad på over 2 mill. og der 1/3 

del av dette er kostnadsført.  

 

 

 

 

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 7,0 millioner i 2022, 3-4 årsverk 
fordelt på flere og eier av et eget aksjeselskap (Medkila Fotballpark AS) som forvalter 
anleggsmassen i klubben. 
 
Medkila IL har også i år hatt et høyt fokus på sport og arbeidet med å bli klubbstyrt. 
 
Styret takker alle for innsatsen i sesongen 2022.  
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Husk at den beste gaven du kan gi din fotballvenn er en god pasning!  

Harstad 10 mars 2022 

 

Hovedstyret i Medkila IL 2022: 

 

______________________ ________________________  ______________________ 

Ole Martin Linaker (s)  Trond Adrian Johansen (s)  Lise Aamot Linaker (s) 

Leder    Nestleder    Styremedlem 

______________________ ________________________  ______________________ 

Andre Bergland (s)  Trond Løv-Kjeldås (s)   Silje Johansen (s) 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

______________________  

Rune Pettersen (s)  

Styremedlem    

 
_____________________  ________________________ 
Tom Marthinsen  Tine Sørensen  
Varamedlem   Varamedlem  


