
 

       

Årsmøte 2022 i Rennesøy Fotballklubb 
 

Til: Medlemmer i Rennesøy Fotballklubb  
Tid: Onsdag 16. februar kl 20:00     
Sted: Sørbø Grendehus.  
 
 
 

Saksliste årsmøte 2022 Rennesøy Fotballklubb 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

2. Velge dirigent(er)  

3. Velge protokollfører(e) 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne forretningsorden 

6. Godkjenne innkallingen 

7. Godkjenne saklisten  

8. Behandle idrettslagets årsberetning 

9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 

b. styrets økonomiske beretning 

c. kontrollutvalgets beretning  

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  

11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, minst 4 styremedlemmer og minst ett varamedlem. 

b. Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem. 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem. 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

  
Rennesøy 08. februar 2022 
 
Rennesøy Fotballklubb 
 
 
Lisbeth Helle 
Leder 
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Årsberetning 

 

Rennesøy Fotballklubb 

2021 
 

 

  



 

       

 

 

Styrets sammensetning 

Leder:   Lisbeth Helle 

Nestleder: Dag Meling 

 

Styremedlemmer og varamedlem: Tone Vignes Holen, Harald Fauskanger, Kenneth Follevåg 

Jørgen Dyrseth og Erna Langva (varamedlem) 

 

Valgkomité: Ole Stølås (leder), Jone Norenes og Randi Elisabeth Vaula 

 

Kontrollkomite: Henning Johannssen, Ingrid Maria Moe og Kristin Håvarstein (varamedlem) 

 

Styrets arbeid 

Vi har avholdt 12 styremøter og 76 saker er behandlet. 

Styret har vært en god gruppe som har bidratt til innholdsrike styremøter i RFK. På grunn av 

pandemien har aktiviteten for klubben vært noe begrenset i 2021. Grunnet restriksjoner har 

noen av møtene vært gjennomført på Teams, men vi har stort sett gjennomført fysiske 

møter på Grandahuset på Sørbø og i Rennesøyhallen.  

  



 

       

Aktivitet 

Vi håpet fotballåret 2021 skulle kunne gjennomføres uten for store restriksjoner og 

begrensninger, men dessverre har pandemien også preget dette året. Vi har opplevd god 

oppfølging og gode retningslinjer fra NFF som har bistått med gode råd og oversiktlig 

informasjon til oss klubber. 

Pandemien har også satt sine spor sportslig. Våren var preget av begrensninger, men 

heldigvis var det stort sett åpent for trening. Høydepunktet for mange spillere, sommer 

Cup’er, kunne dessverre ikke gjennomføres. Utover høsten tok det seg opp, serien var i gang 

og vi kunne igjen få reise på Cup. 

RFK Ungdom og barn har hatt godt oppmøte i løpet av 2021. Gode økter med interne 

turnering og konkurranser som har skapt godt samhold i gruppen. Vi er heldige som kan tilby 

våre medlemmer ekstra økter, som bidrar til økt samhold og ikke minst økt treningsutbytte. 

Det ble etablert en foreldregruppe på tvers av lagene, og denne gruppen arrangerte RFK-dag 

for barn. Dette var en flott dag med mange ivrige fotballspillere fra flere klubber i regionen i 

aksjon. Veldig kjekk dag, og vi håper å arrangere RFK-dag også i 2022. 

Sportslig utvalg ble også etablert i 2021. Målet er at utvalget skal bli ytterligere involvert i 

2022, både som støtte til Sportslig leder og med gode innspill til styret.  

Andre gode initiativ som er iverksatt i 2021 er innkjøp av fotballvant. Dette har vært en 

vellykket investering som har vært flittig i bruk. Det er planlagt for foredrag fra RAFT om 

skadeforebygging. Dette er spesielt relevant for ungdomslag, men har også stor nytte for 

barnelag. 

Kontrakt med Sportslig leder gikk ut 31.12.2021, og det er med stor glede vi kan melde om 

ny to års kontrakt med Sportslig leder. I tillegg til overordnet sportslig ansvar i klubben vil 

denne stillingen har hovedfokus på RFK sin ungdomsgruppe. Det ble også opprettet en ny 

stilling i klubben, sportslig leder barn, som skal ha hovedansvar for RFK Barn og RFK Knott. 

Vi har også startet en dialog med Stavanger kommune og Mastra IL om å bygge klubbhus i 
Vikevåg. Målet vårt nå er å lage en arbeidsgruppe som jobber videre med dette det neste 
året. Stavanger kommune er veldig positive.  

På vegne av styret så vil vi takke alle trenere, lagledere og andre frivillige for jobben som er 

lagt ned i 2021. Vi gleder oss til et nytt år med forhåpentligvis enda mer aktivitet og uten 

restriksjoner. 

Stor takk til våre hovedsponsorer i 2021, IK Rør og Grieg Seafood. Dere er alle med på å 

skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Rennesøy. 

 

 

  



 

       

Medlemstall pr 31.12.2021 

 

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, 

turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall må også framkomme.  

  0-5 år  6-12 år  13-19 år  20-25 år  
26 år og 

eldre  

Totalt 

aktive 

Passive 

  Leder / 

støtte 

Totalt 

antall 

Kvinner  6 39 17 0 0 62 14 76 

 Menn  12 78 20 0 0 110 28 138 

Totalt  18 117 37 0 0 172 42 214 

  

Medlemsutvikling totalt antall medlemmer 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 50 62 58 73 63 55 67 76 

Menn 91 139 123 137 117 108 125 138 

Totalt 141 201 181 210 180 163 192 214 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Sak 8.2 

Fotballåret 2021 i Rennesøy Fotballklubb 

Sesongen 2021 har vært nok et utfordrende fotballår for Rennesøy FK. Vi hadde håpet på en 

så normal sesong som mulig, men pandemien har underveis i året gitt oss flere utfordringer. 

Men takket være et fantastisk trener korps og gode foreldregrupper så har vi klart å skape mye 

god aktivitet for barn og unge også i 2021. Kjekt å se den høye deltakelsen det er på trening 

på de ulike lagene. Litt sykdom har det vært, men hvis vi trekker fra det så ser vi at oppmøte 

på trening ligger opp mot 85-90 % deltakelse. Det var kjekt at kampene endelig kom i gang 

igjen og vi fikk fullført en flott høstsesong. Både store og små fikk deltatt på cup. Ekstra stas 

for vårt J15 som var på Hamar og fikk testet seg mot Norges beste lag, kjekt å se at lille 

Rennesøy kan spille så god fotball mot større klubber fra Østlandet. Det viser at vår strategi 

om å fokusere på eget spill og målet om å spille sammen gir resultater over tid. Gøy hadde 

også våre G13, G14 og J13 da de dro Haugesund og Regy cup. Kjekt når vi reiser flere lag fra 

RFK på turnering. Lagene dro samlet oppover, bodde på hotell og kunne heie på hverandre. 

Mellom kampene kunne ungdommen mingle og treffe nye spillere, de fikk kjenne på den 

gode stemningen både på og utenfor banen. Gode resultater ble det også på banen der alle 

lagene gikk videre i sluttspillene. Vi ser alle frem til Vildbjerg og Danmark til sommeren.  

De yngre lagene deltok på lokale cuper, og vi klarte å gjennomføre RFK dagen med over 330 

deltakere. Ny knotteskole startet vi opp med i august, Vi ser at det gror godt i de yngre rekker 

i RFK.  

 

Klubben vil i 2022 ha følgende treningsgrupper:  

  Antall Trening 

RFK UNGDOM 

GUTTER  

G13, G14, G15 

34 stk 

 

Mandag kl 18-1930  

Onsdag kl 1830-2000 

torsdag kl 1430-1600 

Fredag kl 1430-1600 (I perioder) 

Søndag kl 1900-2030 

  

RFK UNGDOM 

JENTER 

J12,13, J17 

34 stk 

 

Mandag kl 17-1830 

Onsdag kl 17-1830  

Torsdag kl 1615-1800 

Fredag kl 1430-1600 (i perioder) 

Søndag kl 1730-1900 

  

G12 

16 stk 

 

Mandag kl 1830-20 

Torsdag kl 1800-1930 

 

Kan også delta på RFK ungdom onsdag kl 1830-20 og 

søndag kl 19-2030 (aktivitetsavgift kr 1000 i halvåret)  

  



 

       

G11 

14 stk 

 

Mandag kl 17-1830  

Torsdag kl 18-1930  

  

G10 

14 stk 

 

Mandag kl 17-1830  

Torsdag kl 18-1930 

  

G9 

12 stk 

 

Tirsdag kl 17-1815 

Onsdag kl 17-1815 

  

J7-9 

14 stk 

 

Tirsdag kl 17-1815 

Onsdag kl 17-1815 

  

G7 

12 stk 

 

Hver tirsdag kl 17-18 i Rennesøyhallen 

  

G5-6 

 

 

Hver tirsdag kl 17-18 i Rennesøyhallen 

  

J5-6 

 

 

Hver tirsdag kl 17-18 i Rennesøyhallen 

  

RFK BARN 

 

 

Tirsdag kl 1330-1515 

Fredag kl 13-1430 

Vikevåg kunstgress 

  

RFK UNGDOM:  
Vi ønsker å gi ungdom på Rennesøy muligheter til å utvikle seg som mennesker positivt og 

varig. Gjennom våre aktiviteter så er målet å etablere sunne og gode verdier. Vi ønsker å 

skape selvstendige  ungdommer som lærer seg å ta egne valg. Metoden vi bruker for å utvikle 

dem er å gi dem tidlig ansvar på banen. Vi lar de eldste ungdommen få lederroller på trening, 

de er med på å bestemme hvordan vi skal spille, hvordan vi ønsker å ha det på trening og når 

vi er på tur sammen. Vi har stor aksept for det å gjøre feil, for det lærer vi av. Det er sammen 

vi finner svar på hvem vi er og hvor vi skal. Vi jobber etter en grunnfilosofi om at vi alltid går 

på banen for å gjøre vårt beste, vi skal oppføre oss og ha det gøy sammen.    

Ungdomsmiljøet vårt skal være preget av samhold, respekt, involvering og ambisjoner der vi 

lærer ungdommen å reflektere over egne valg og gir dem tid til å utvikle seg sammen med 

andre. Vi skal gi dem mestring, utfordringer og motstand. Dette for å gi dem en god grunnmur 

til å takle livets opp og nedturer.  



 

       

Målet vårt å skape en så kjekk ungdomsgruppe som ønsker å trene sammen 3-4 ganger i uken 

+ kamp. Det skal ikke være noe press på å komme på trening, men du skal gå på trening fordi 

du ønsker å treffe kompiser, har det kjekt og ikke minst opplever utvikling og glede. Vi har en 

ungdomsgruppe som drar i samme retning, alle er like viktige, vi skaper gode forutsetningene 

mestring, det gir sosial tilhørighet og ungdommen trives.  

RFK ungdom er et tilbud til alle våre spillere i alderen 13-16 år. De betaler en treningsavgift 

på kr 3500 i året og vil da få tilgang på mellom 4-5 treninger i uken.   

Det er vår sportslige leder Christer Corneliussen som har hovedansvar for gruppen. Han har 

med seg gode medtrenere i Kurt Skibanes (G15), Peter Loffeld (G14), Terje Håvarstein 

(G13), Morten Røssland (G13), Øyvind Lunde (G13), Eivind Hausken (J13), Anne Iren Sørbø 

(J13) og Tone Vignes Holen (J13)..   

 

RFK BARN: 
Vi er så heldige å ha fått med oss Anders Bjørnsen som ny leder for RFK BARN. Anders er 

en ivrig fotballmann med bred bakgrunn fra VBK, Vidar og Mastra. Han har de siste årene 

vært trener for knott 2015 i tillegg til å trene Mastra sitt a-lag. Han vil fra neste år gå inn som 

leder for de yngste trenerne. Han vil ha hovedansvar for knotteskolen, oppfølging av de 

yngste lagene + 2 ukentlige treninger for RFK barn. RFK barn er et fotballtilbud etter 

skoletid. Treningen vil foregå tirsdag og fredag og vil erstatte tilbudet som har vært på 

søndager. Mer info kommer. Klubben er i vekst og med Anders på plass så vil vi kunne 

utvikle vårt tilbud til barn og unge. Målet er å bygge et sterkere  trener miljø i klubben på 

tvers av lag og alder. På sikt så ønsker vi ikke å være så avhengig av enkeltpersoner, men 

bygge et solid lag også på trenersiden.  

 

Sportslig leder - Rennesøy FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 



 

       

 



 

       

Sak 9.b 
 
Årsregnskap   
Resultatregnskap for 2021 viser et overskudd på 337.337,82 Regnskap ligger vedlagt i 
årsmøtepapirene. Årsresultatet innbefatter også dugnader etc. som har gått inn på 
lagkontoer. 
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Fastsette kontingent og treningsavgift for 2022 

 

  
Forslag til medlemskontingent 2022    

Kontingent ledere (alle med verv i klubben)    100    

Kontingent medlemmer (spillere og støttemedlemmer)    275    

Aktivitetsavgift barn    750    

Aktivitetsavgift ungdom  1225  

RFK Barn og RFK Ungdom (Ekstra-tilbudet, 2 treninger i uken)   2500    

 
• RFK Barn og ungdom faktureres to ganger i året (kr 1225 pr halvår)  
• Makspris pr familie på kr 3000 blir beregnet ut fra kontingent og treningsavgift. Avgift for RFK Barn 

og Ungdom kommer i tillegg 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Sak 12 

RFK budsjettforslag 2022  
  

Utgifter: Beløp 

Lønn 220 000 

Arb.avgift 35 000 

Godtgjørelse (kjøring og annet) 20 000 

Regnskapshonorarer 22 000 

Dommerutgifter  40 000 

Kurs (keeper, trener og annet) 40 000 

Trenerbekledning 10 000 

Drakter 30 000 

Div . cuper 150 000 

Forsikringer 7 500 

RFK dag; premier og kiosk (2 turneringer) 45 000 

Utstyr til trening 50 000 

Toalettpapir 10 000 

Frimidler til styret 50 000 

Medlemsbekledning 120 000 

Totalt: 849 500 

  
  
Inntekter: Beløp 

Kontingenter og treningsavgift barnelag 110 000 

RFK Barn (valgfritt ekstratilbud) 70 000 

RFK Ungdom (inkludert kontingent og avgift) 260 000 

Momskompensasjon 20 000 

Sponsor 70 000 

Norges idrettsforbund/Olympiatoppen 88 000 

Loddsalg og tilsvarende dugnad 30 000 

RFK dag / Kiosk (2 turneringer) 75 000 

Tilskudd 20 000 

Toalettpapir 20 000 

Midler til medlemsbekledning fra klubb-konto 120 000 

Totalt: 883 000 
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VALG 2022 – Rennesøy FK 

 

Styret 2021        
 
Lisbeth Helle   (på valg) 
Kenneth Follevåg  (ikke på valg,  1 år igjen) 
Harald Fauskanger  (ikke på valg,  1 år igjen) 
Dag Meling   (på valg) 
Jørgen Dyrseth  (ikke på valg,  1 år igjen) 
Tone Vignes Holen  (på valg) 
 
Erna Langva (vara)  (ikke på valg,   1 år igjen)  
 
 
Valgkomiteens forslag til styre for 2022 

 
Erling Hølland   2 år       (ny, leder 1 år) 
Kenneth Follevåg  1 år (ikke på valg) 
Harald Fauskanger  1 år (ikke på valg) 
Kjersti Sørbø   2 år (ny) 
Jørgen Dyrseth  1 år (ikke på valg) 
Hanne Elin Herrebrøden 2 år (ny) 
 
Erna Langva (vara)  1 år (ikke på valg)  
 
Styret velger selv nestleder i konstituerende møte  
 
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter til de 
organisasjonsledd hvor idrettslaget har representasjonsrett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

Kontrollutvalg for 2021 

Henning Johannessen         (på valg)  
Ingrid Maria Moe         (på valg)  
 
Kristin  Håvarstein  (vara)        (på valg) 
 
 
Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg for 2022 
 
  
Henning Johannssen  2 år (gjenvalg) 
Ingrid Maria Moe  2 år (gjenvalg) 
 
Ole Stølås  (vara)               2 år        (ny) 

 

________________________________________________________________________ 
 
Valgkomite 2021: 
 
Ole Stølås (leder)  1 år (ikke gjenvalg) 
Jone Norenes   2 år (ikke på valg) 
Randi Elisabeth Vaula      2 år (ikke på valg) 
 
Ruth Alice Mæland (vara) 2 år  (ikke på valg) 
 

Styrets forslag til valgkomite for 2022 

 

Dag Meling    2 år            (ny) 
Randi Elisabeth Vaula               1 år           (ikke på valg) 
Jone Norenes (leder)  1 år           (ikke på valg) 
 
Ruth Alice Mæland (vara) 1 år           (ikke på valg) 
 
  
 

 

 

 


