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1. SAKSLISTE ÅRSMØTE 
Jfr. Tromsø Idrettslags lov § 15. 

Saksliste for årsmøte i Tromsø Idrettslag onsdag 15.mars kl. 18.00 på Alfheim Stadion. 

 

1) Godkjenne stemmeberettigede 

2) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3) Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4) Behandle Tromsø Idrettslags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

5) Behandle Tromsø Idrettslags regnskap for 2022 i revidert stand 

6) Behandle innkomne forslag og saker 

a) Veien framover for TIL2020 - TIL 

7) Fastsette medlemskontingent 

8) Vedta Tromsø Idrettslags budsjett for 2023 

9) Foreta valg 

a) Styre 

b) Kontrollkomite 

c) Hederstegnkomite 

d) Valgkomiteen 
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2. Sak 4) AKTIVITETSÅRET 2022 

2.1 Sportslige aktiviteter 

Toppfotball 

 

A-lag menn (Eliteserien) 

 

2022 ble et godt år for Tromsø IL i Eliteserien. Med ett av de minste budsjettene i ligaen så kom Gaute Helstrup sine menn godt ut 

av det og endte på 7. plass, med kort vei opp til 5. plass.  

Etter sesongen 2021 ble Jacob Karlstrøm solgt til Molde og Tomas Totland til Hacken.  

Laget var i stor utvikling fra 2021 der man hadde vært solide defensivt, men kanskje skapt litt lite. I 2022 satt det offensive spillet 

mye bedre og det ble scoret 13 mål flere enn året før.  

I cupen er man fortsatt med, Ishavsbyen, Skjervøy og Ham Kam er slått, og i 2023 venter Start i åttendelsfinalen.  

Etter sesongen så er August Mikkelsen solgt til Hammarby, Warren Kamanzi til Toulouse og Eric Kitolano til Molde FK. 

 

Eliteserien 2022 

 

 Lag Kamper 
Total Poeng 
V U T Mål Diff  

1 Molde 30 25 3 2 71 - 25 46 78 
2 Bodø/Glimt 30 18 6 6 86 - 41 45 60 
3 Rosenborg 30 16 8 6 69 - 44 25 56 
4 Lillestrøm 30 16 5 9 49 - 34 15 53 
5 Odd 30 13 6 11 43 - 45 -2 45 
6 Vålerenga  30 13 5 12 52 - 49 3 44 
7 Tromsø  30 10 13 7 46 - 49 -3 43 
8 Sarpsborg 08 30 12 5 13 57 - 54 3 41 
9 Aalesund  30 10 9 11 32 - 45 -13 39 
10 Haugesund  30 10 8 12 42 - 46 -4 38 
11 Viking 30 9 8 13 48 - 54 -6 35 
12 Strømsgodset 30 9 6 15 44 - 55 -11 33 
13 HamKam  30 6 13 11 33 - 43 -10 31 
14 Sandefjord Fotball 30 6 6 18 42 - 68 -26 24 
15 Kristiansund 30 5 8 17 37 - 60 -23 23 
16 Jerv  30 5 5 20 30 - 69 -39 20 
 

 

 

 

https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=3
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=4
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=145
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=177
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=270
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=169882
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=2
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=797
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=15
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=202
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=198
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=816
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=63
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=195
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=785
https://www.fotball.no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=259
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Spillerstall 2022: 

Player Alder I tropp Fra start Mål Spilte minutter 

Sakarias Opsahl 21 33 33 3 2.730' 

Jakob Haugaard 29 30 29 - 2.610' 

Ruben Jenssen 33 27 27 2 2.430' 

Christophe Psyché 32 28 28 2 2.249' 

Eric Kitolano 23 32 32 16 2.247' 

August Mikkelsen 20 27 27 7 2.207' 

Lasse Nilsen 26 29 29 1 2.126' 

Jostein Gundersen 25 25 25 2 2.123' 

Niklas Vesterlund 22 25 25 2 2.083' 

Anders Jenssen 27 30 28 - 1.843' 

Kent-Are Antonsen 26 26 26 2 1.755' 

Warren Kamanzi 20 33 31 5 1.749' 

Casper Öyvann 21 19 18 - 1.141' 

Jasse Tuominen 25 31 29 4 1.094' 

Moses Ebiye 24 18 18 3 1.007' 

Lasse Nordas 19 15 15 2 906' 

Felix Winther 21 29 28 1 903' 

Runar Norheim 16 25 15 4 564' 

Simon Thomas 31 32 4 - 390' 

Isak Kjelsrud Vik 18 28 8 - 161' 

Tobias Hafstad 19 23 8 - 139' 

Zyen Jones 20 7 2 1 134' 

Gabriel Fjellstad Olsen 18 2 1 - 90' 

Joakim Samuel Andersen 18 1 1 - 90' 

Markus Linesson Ottesen 18 1 1 - 90' 

Oskar Aron Opsahl 19 3 2 - 40' 

Elias Aarflot 17 10 2 - 33' 

Didrik Hafstad 17 2 1 - 29' 

Daniel Bassi 16 12 1 - 13' 

Mikkel Konradsen Ceide 19 8 2 - 6' 

 

 

 

Yngres avdeling 2021 

 

I 2022 har vi hatt ca. 850 aktive medlemmer i yngres avdeling i TIL. Vi vil spesielt ønske de nye guttene og jentene født i 2017 

velkommen til klubben. 

 

Yngres avdeling har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som gikk. Med om lag 50 lag i klubben og rundt 80 lag i seriespill, med 

deltakelse i alle lokale turneringer. De største turneringene i Norden var vi også representert, som både Piteå Summer games, 

Gothia Cup og Norway Cup. I tillegg gjennomførte vi andre aktivitetstiltak som Sommerfotballskolen i juni, ulike miniturneringer i 

Lerøyhallen i høst og Adventscup i desember. Vårt breddelag på seniorsiden (G19) deltok i 6. divisjon, og kronet sesongen som 

avdelingsvinner og opprykk til 5. divisjon. I tillegg ble vårt G05-lag avdelingsvinnere i G17-serien, mens J07 ble kretsmestere i J15-

serien og vårt J09-lag ble tildelt Fair Play-prisen i årets Altaturnering.  

 

Vi har tilbudt alle lag i yngres avdeling treningstider i Lerøyhallen, etter de retningslinjer sportsplanen gir klubben. Vi har i 

hovedsak to aktivitetsflater inne i hallen, fotballhall og cageballhall, som er stort sett i bruk hele tiden. Anlegget har blitt svært 
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godt tatt imot av både spillere, trenere og foreldre i klubben og har blitt et kjærkomment løft for yngres avdeling. Vi har i 2022 

gjennomført Åpen Hall både på sommeren, i høstferien og juleferien. Spesielt juleferien var svært godt besøkt, med over 100 

deltakere i snitt hver dag.   

 

Vi har fortsatt behov for ytterligere treningsflater for våre eldste lag, og vi benytter både Alfheim stadion og Skarphallen til dette 

formålet.  

Lagene fra yngres avdeling har også i 2022 bemannet kioskene ifbm A-lagskampene på Alfheim, samt kiosk- og vaktordninger i 

Lerøyhallen. Alt dette er dugnadsbasert og med god oppslutning fra lagene.  

 

I 2022 ble klubben resertifisert som Kvalitetsklubb av NFF, noe vi er veldig stolt av. Rammene som Kvalitetsklubbarbeidet gir oss er 

viktig for våre trenere og lagledere i det daglige arbeidet med treninger og kamper, samtidig som vi må jobbe hardt for å få dette 

implementert godt nok i en stor klubb som vår.  Vi har også gjennomført møter med trenere og lagledere, ulike utvalg, samt 

gjennomført kurs og seminarer for våre tillitsvalgte ute i lagene.  

 

I løpet av årets ble også vedtaket om opprettelse av utvalgsstrukturen i Yngres avdeling satt ut i livet og henholdsvis Sportslig 

utvalg, Laglederutvalg, Verdi- og inkluderingsutvalg og Anleggsutvalg ble konstituert.  

 

Driften av Lerøyhallen er lagt til administrasjonen i yngres avdeling, og har i 2022 bestått av Øivind Hansen, Thomas Båtnes 

Braaten (fra april) og Berit Berg. I tillegg har Carl Andre Berg bistått med vaktmestertjenester.   

 

 

 
TIL-akademiet 

Starten på 2022 innebar en del utskiftinger i staben til akademiet. Akademileder Morten Giæver ga seg etter en strålende 

jobb over flere år, og ble erstattet av Robin Bergfald. Hovedtrener for TIL B, Ola Rismo, ble velfortjent løftet opp til å være 

assistenttrener på A-laget og inn kom Stian Johnsen som erstatter. I tillegg forsvant Svein Morten Johansen ut portene på 

Alfheim for å følge drømmen om sin egen vinbar og overlot rollen som trenerutvikler til Sigbjørn Korneliussen. Rune Berger 

kom inn som hovedtrener for TIL C. 

Treningene startet opp i januar for hele akademiet, og samtlige lag fikk gode referanser både nasjonalt og internasjonalt. 

For TIL B ble det etter hvert en solid sesong i 3. divisjon, mye takket være en sterk avslutning med seks seirer på rad fra 

september. Dette gjorde at rekruttene avsluttet sesongen på sjetteplass i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6. I nasjonal G18 

endte laget på 10. plass av totalt 16 lag i 1. gruppespillrunde, men endte sist i B-sluttspillet. I norgesmesterskapet for G19 

røk laget ut i 4. runde etter å ha tapt 1-0 borte mot LSK. Laget var også på kampleir i Nederland før sesongstart og gjorde seg 

godt bemerket med blant annet seier over Royal Antwerpen i en treningskamp. 

TIL C ble i 2022 ledet av Rune Berger med Mikael Raimo Johnsen og Torjus Nikolai Thomassen som assistenter, i tillegg til at 

Tor Inge Kristiansen bidro som keepertrener. I nasjonal serie endte TIL C på en sterk 4. plass og kvalifiserte seg inn til A-

sluttspillet hvor det endte med 7. plass. I norgesmesterskapet for G16 sa det stopp i kvalifiseringen mot TUIL. Laget var også 

i Nederland på kampleir i april, hvor det ble hentet hjem mange gode referanser. 

Christian Jensvold Markussen ledet TIL D sammen med Endre Nash, før sistnevnte vendte snuten sørover for å studere fra 

august. Inn som ny trener kom Mikkel Randeris Kristensen. I nasjonal G14 havnet TIL D på 7. plass av 18 lag. Disse var også 

på kampleir i Nederland før sesongstart i tillegg til to internasjonale turneringer. 

I 2022 ble det gjennomført akademiklassifisering, som er en kvalitetssikring av utviklingsarbeidet i norsk toppfotball, hvor vi 

blir målt på 11 ulike områder. Arbeidet med denne klassifiseringen startet i 2020 og det har vært jobbet kontinuerlig og godt 

av mange i klubben. Dette harde arbeidet gjorde at akademiet i november kunne smykke seg med fire av fem mulige 

stjerner i klassifiseringen, noe som er med på å sikre midler til utviklingsarbeidet de neste årene. 
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For akademiet er et av målene å utvikle nordnorske TIL-spillere til A-laget og til salg ut i Europa. I den sammenhengen var 

det gledelig at flere juniorspillere signerte sine første kontrakter eller forlenget sine avtaler med TIL, deriblant Thomas 

Bjørgve, Jonas Monsen, Runar Norheim og Jens Hjertø Dahl. Samarbeidet mellom akademiet og A-laget har tatt store steg, 

spesielt gjennom Ola Rismo. I løpet av 2022 var over et titalls akademispillere jevnlig på trening med A-laget, i tillegg til at 

Daniel Bassi Jakobsen, Isak Vik, Didrik Hafstad, Gabriel Fjellstad Olsen og Joakim Andersen fikk sine debuter i tellende 

kamper. 

TIL – Akademiet har til daglig ansvar for ca. 65 spillere i alderen 19 - 12 år fordelt i 3 treningsgrupper TIL B / NTG / G19, TIL C 

/ G16 og TIL D / G14. Pluss rundt 30 hospitanter fra klubber i Tromsø og Nord-Norge. Disse spilleren blir fulgt opp av skolerte 

trenere i hel- og deltidsstillinger. TIL-akademiet har også ansvaret for TIL-skolen, to helger med Nordlys keeperskoler, TINE 

fotballskole og SNN-akademiet. 

 

I 2023 endres sammensetningen av treningsgrupper som en følge av endring i nasjonal seriestruktur. Grupperingsnavnene 

TIL C og D erstattes av Nasjonal G17, Nasjonal G15 og Nasjonal G14. 

  

TIL-akademiets trenerstab i 2022 var: 

TIL D / G14 

Christian Jensvold Markussen, hovedtrener 

Endre Nash (til august), trener 

Mikkel Randeris Kristensen (fra august), trener 

Tor Inge Kristiansen, keepertrener 

Bård Vegard Balto, fysisk trener 

 

TIL C / G16 

Rune Berger, hovedtrener 

Mikael Raimo Johnsen, assistenttrener 

Torjus Nikolai Thomassen, assistenttrener 

Tor Inge Kristiansen, keepertrener 

Bård Vegard Balto, fysisk trener 

 

TIL B / NTG / G19 

Stian Dagfinn Johnsen, hovedtrener 

Svein Morten Johansen (til april), assistenttrener 

Mads Kleiv (fra april), assistenttrener 

Merete Johansen, keepertrener 

Bård Vegard Balto, fysisk trener 

Frank Kjeldsberg (til august), fysioterapeut 

Tromsø Helse- og Idrettsklinikk ved Truls Hallen (fra august), fysioterapeut 
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2.2 Kommersiell avdeling  

 
2022 ble ett utfordrende år med utskiftninger av ansatte i avdelingen, noe som førte til noe usikkerhet rundt leveransene og hva 

som er avtalt med samarbeidspartnerne. Likevel opplevde vi godt samarbeid med avtroppende leder for marked og det nye 

teamet som er kommet inn. Vi brukte mye tid på å bli kjent med næringslivet og andre aktører rundt klubben. Det ble lagt ned 

stort stykke arbeid i å etablere nye digitale produkter, samt synliggjøring av verdi klubben gir til sine partnere både på banen og 

utenfor. Vi opplevde et stort oppsving i Q3 og Q4 med mye positivitet rundt klubben. - Vi takker våre samarbeidspartnere for 

mottagelsen   

  

Samarbeidspartnere 

TIL Fotball AS har i 2022 inntekter fra bedriftsmarkedet og medieavtalen på rundt 33 millioner kroner fordelt på 19.3 millioner fra 

samarbeidspartnere og 14 millioner fra medieavtalen.  

Vi har i rundt 100 bedrifter i vår kundeportefølje fordelt på de ulike markedskonseptene:  

• VIP/hospitality: Alfheim losjer i hovedbygget og Rushfeldtlosjen på tribune vest.   
• Synlighet: Draktreklame, arenareklame, storskjermreklame samt www.til.no   
• Nettverk: Proff i Nord og Draktlauget  

 
  

«Draktlauget» er et nettverkskonsept for de av våre samarbeidspartnere som preger våre drakter med sin logo. Felles for 

flere av disse partnerne er samfunnsengasjement knyttet til ulike aktiviteter mot barn og unge som nevnt under TIL`s 

Samfunnsengasjement. Eks: sammen med vår hovedsamarbeidspartner SpareBank 1 Nord-Norge reiser vi rundt på 12-15 

plasser i landsdelen med SNN akademiet og arrangerer fotballskoler og trenersamlinger for klubber under paraplyen SNN 

akademiet.  «Sykle til kamp» er et annet prosjekt hvor vi sammen med på Troms Kraft motiverer til å la bilen stå og heller 

sykle til kampen. Nordlys keeperskole er et annet eksempel hvor vi sammen med Nordlys inviterer til helgesamling for 

unge målvakter som blir veiledet av kompetente trenere.  

Følgende selskaper har vært tilknyttet Draktlauget i 2022:  

• SpareBank 1 Nord-Norge  
• Consto AS  
• Kræmer  
• Nordlys  
• Ishavskraft   
• Coop Nord  
• Roald Madsen AS.  

  

Våre draktpartnere eksponeres både på vårt A-lag og lagene B-C-D i vårt akademi. Dette gir god eksponering lokalt og nasjonalt 

både i seriespill, turneringer og i treningssammenheng. I tillegg gir dette våre yngre spillere en stolthet i å ha samme sponsorer og 

profil som vårt flaggskip A-laget.   

Proff i Nord ble godt gjennomført i 2022 med tur til Gøteborg for å besøke Per Mathias Høgmo sitt Häcken.  Etter tilbakemeldinger 

fra nettverket har vi etablert en styringsgruppe for å planlegge hvordan nettverket skal bli i 2023.   

VIP konseptene med losje plasser har tatt seg opp fra foregående år. Vi gjennomførte noen nye konsepter på slutten av året og 

http://www.til.no/
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fikk gode tilbakemeldinger på det.   

Våre eksponeringsflater for synlighet gjennom skilteksponering både i lokal og nasjonal sone samt 110 meter digitale boards i god 

TV sone på langside og bak mål har heldigvis fått god eksponering gjennom TV overførte kamper.  

Alt i alt har vi en særdeles lojal og «TIL vennlig» kundeportefølje som i tillegg til å ha et hjerte for klubben også ser 
forretningsmessige muligheter gjennom de ulike samarbeidsavtalene. Vi ønsker derfor å rette en stor takk til alle våre 
samarbeidspartnere som gjør det mulig å drive og utvikle klubben både i topp og bredde.  
 

2021 ble i likhet med året før preget av korona og strenge restriksjoner på våre arrangementer. Seriestart i Eliteserien ble utsatt og 

det fortsatte med begrensinger i antall publikum på stadion både inne og ute. Til tross for at vi igjen måtte redusere deler av 

leveransene til våre samarbeidspartnere så klarte vi på nytt å unngå regress og tilbakeføring av betalte fakturaer. Det viser at «det 

store laget» fortsatt står sterk samlet, -så tusen takk alle. 

 

 
 
Medieavtalen 

Den sentralt styrte medieavtalen har i en årrekke vært en viktig del av fotballhverdagen både økonomisk og markedsmessig for 
norsk fotball. 
TV 2 har i perioden 2013-2016 forvaltet og betalt for visningsrettighetene til kamper i norsk fotball, mens det fra 2017-2022 er 
Discovery som har kjøpt disse rettighetene.  
Klubbrettighetene I medieavtalen utbetales med 81 % til Eliteserien og 19% Obos ligaen og fordeles gjennom de tre pottene: 
sport, kommersiell og utvikling. 
Verdien/størrelsen på disse pottene bestemmes av innholdet i hovedavtalen. 

Vi har som nevnt i innledningen mottatt rundt 14 millioner kroner fra disse 3 pottene i 2021, hvorav kostnader er ca. 2,5 millioner. 

 

 

2.3 Lerøyhallen   
 

Bjerkakerhallen AS er et datterselskap som er heleid av Tromsø Idrettslag. Selskapet rapporterer til klubbens styre og har 
som formål bygging og drift av fotballhall på Bjerkaker.  
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Lerøyhallen ble tatt i bruk i juni 2020 og har i løpet av 2022 endelig fått full drift etter flere år med nedskalert drift grunnet 
pandemi. Hallen har i normal drift over 3500 besøkende i uka.  
 
Det har vært få driftsproblemer og tilbakemeldingene fra brukere og foresatte har gjennomgående vært gode. På dagtid har 
hallen vært tatt i bruk av TIL-skolen, NTG, A-laget, Bjerkaker skole, Steinerskolen og andre. På ettermiddag- og kveldstid er 
hallen fylt opp av egne lag og eksterne leietakere fram til kl. 22.30. Hallen driftes av foreldreverter fra yngres avdeling på 
ettermiddagstid, samt egne ansatte på dagtid.  
 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til den økonomiske driften av anlegget, noe som framgår av regnskapet. Det gjenstår også 
levering av noe dokumentasjon og innfasing av vedlikeholdsrutiner, samt flere punkter som omhandler garantier på 
leveranser fra entreprenør. Dette følges opp av administrasjonen og styret i Bjerkakerhallen AS.  
 

2.4 Arrangement og publikum 
 

 2022 på Alfheim stadion.  

Året 2022 ble året for flere endringer på arrangement siden i Tromsø IL. Sesongen startet med William Frantzen som 

arrangementssjef. Det ble to kamper med William som sjef, før han takket av etter 17 år i klubben. William har vært både spiller og 

ansatt i klubbens kommersielle avdeling, og har vært en markant skikkelse på Alfheim over tid. Vi takker han for en glimrende jobb, 

og det er svært gledelig at han fortsatt er tilknyttet klubben i en ny rolle. Thomas Båtnes Braaten tok over som midlertidig 

arrangementssjef etter William, og gikk ubeseiret gjennom sine 4 + 1 kamper som sjef. Nåværende arrangementssjef Ingar Angell 

Nicolaysen startet i jobben 11. juli, og håndterte de siste 9. Det ble som alle kjenner til en svært gledelig høst på banen, noe som 

gjorde oppstarten til Ingar lettere. Ingar har fått god hjelp av både William og Thomas, og sammen håper vi å løfte arrangementene 

ytterligere i tiden som kommer.  

 

Publikumstall  

 

Sesongkort 2022  
Vi solgte 1515 sesongkort inkl. våre VIP-konsepter i 2022. Dette var en økning på cirka 300 sesongkort fra året før, noe som 
selvfølgelig var gledelig. Vi ønsker naturligvis alltid å selge flere, og vi satser på at 2023 vil gi enda flere kort.  
 
Enkeltbilletter 2022  
Sesongen hjemme på Alfheim startet med en fin seier over Ham-Kam. Dessverre tok det noe lengre tid før vi virkelig fikk fart på 
enkeltbillettsalget på stadion. Da vårsesongen var over, var snittet på Alfheim på cirka 2250 tilskuere på Alfheim. I takt med 
bedring i resultatene både hjemme og borte, begynte publikum å komme tilbake til Alfheim utover høsten. Vi avsluttet derfor 
sesongen med et snitt på 3000 tilskuere per kamp, sesongen gjennom.  
 
Bestillingskanaler  
Bestillingsmønsteret er i endring og flere velger å bestille billetter gjennom vår online bestilling. Det er fortsatt mulig å komme 
innom Alfheim for hjelp med bestillingen, men de fleste ordner opp selv.  
 
Kampdag  
I 2022 har en kampdagsuke annonseres kampene i lokalaviser, på digitale skjermer på Jekta storsenter, de største hotellene, og på 
skjermen på kinoen. I tillegg har vi redaksjonelt innhold på til.no, i nyhetsbrev og gjennom lokalavisene våre Nordlys og iTromsø. 
Parallelt er det fokus på kampen i sosiale medier og på andre flater gjennom samarbeidet med Nordlys Lab og HK Reklamebyrå. 
Det flagges i bymiljøet på butikkene i sentrum og i Kirkegårdsveien. Vi har i tillegg hatt økt fokus på at vår kamppartner skal få 
synlighet, og dette er noe vi prøver å utvikle videre.   
 
Frivillige  
Det er svært gledelig å oppleve en så solid og stabil stab med frivillige som bidrar til at vi kan avvikle våre kamparrangement på 
Alfheim. Gruppen av frivillige utfører viktige funksjoner for oss med bl.a. vakthold, salg, foto, speakertjeneste m.m. Vi har mellom 
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80-100 frivillige i sving på kampdag som gjør en uvurderlig jobb. De frivillige gjør at kampene på Alfheim alltid går knirkefritt for 
seg, og våre frivillige får mye skryt av NFF sine observatører.  Det er likevel sli kat vår stab med frivillige trenger flere. Vi har så 
stort behov på kampdager, at våre frivillige allerede gjør mer enn forventet. Vi oppfordrer derfor alle som kunne tenke seg å bidra 
om å melde seg, og alle henvendelser er svært velkomne. 
 

2.5 Samfunnsengasjement  
 
 
Å være en organisasjon som når mange og skaper engasjement i hele landsdelen medfører et stort ansvar. Et ansvar for å bruke å 
vår stemme til å gjøre verden til en litt bedre plass å være. 
 
Gjennom mange år har vi engasjert oss i sosial bærekraft gjennom arbeid for barn og unge, menneskerettigheter og samisk språk 
og kultur. 
 
I 2022 ble vi som første idrettsorganisasjon tildelt Rettsikkerhetsprisen. Prisen ble tildelt klubben for arbeidet vi har gjort innen 
menneskerettigheter, sportvasking og samisk språk og kultur. Vi delte prisen med presidenten i Norges Fotballforbund, Lise 
Klaveness.  
Klubben ønsker å takke både medlemmer, supportere og samarbeidspartnere for all støtten vi har fått i dette arbeidet. Takket 
være alle i og rundt klubben har vi satt Tromsø på kartet internasjonalt, men viktigst av alt: Vi har bidratt til endring! 
Rettsikkerhetsprisen kommer på toppen av andre priser klubben har vunnet for sitt engasjement og sin kommunikasjon som har 
nådd fram til aller verdens hjørner.  
Klubben, med sine samarbeidspartnere har også vunnet Gullblyanten, Sabre Awards («verdensmesterskapet i kommunikasjon») 
og Nordnorsk kommunikasjonspris. 
 
Klubbens omdømme med lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv har nok aldri vært bedre! 
 
Viktige samfunnsprosjekt klubben jobbet med i 2022 var: 
 

SNN Akademiet 
SNN-akademiet har vært gjennomført over mange år. Akademiet besøker klubber i landsdelen og sprer kompetanse og 

inspirasjon.  

Nytt for 2022 var at vi testet ut en utvidelse av SNN Akademiet på Finnsnes hvor det også, i samarbeid med Sparebanken Nord-

Norge, ble avholdt et næringslivsseminar. Dette ble en stor suksess og skal repeteres flere steder i 2023. 

Andre aktiviteter: SNN Jenter PLUSS, Nordlys keeperskole, TIL-skolen Telenor X-tra og Lerøy fotballskoler. Aktivitetene har vært 

gjennomført både lokalt her i Tromsø og i Nordland og Finnmark med stor deltakelse og entusiastiske barn og unge samt ledere i 

klubbene. 

Samisk språk og kultur 

Klubbens sterke identitet ligger i hvor vi er fra, og hvem vi er. På fotballbanen spiller vi 11 mot 11, men vi er også utrolig stolte av 
hvem vi er. Verdens nordligste profesjonelle fotballklubb er lokalisert i Tromsø by og vi representerer hele Nord-Norge. Den sterke 
samiske tilknytningen til vår region er en viktig del av hvem vi er som klubb. I 2022 stod klubben for nybrottsarbeid hvor vi fikk 
flere organisasjoner til å samarbeide i prosjekter som løftet samisk språk og kultur. RomsaDál ble dannet, vi fikk et samisk 
kapteinsbind og var ekstra stolte av å se Stabæk sitt kvinnelag bruke det samme kapteinsbindet under en NM-kamp; direkte på 
NRK. 
 

Gatelaget 

Mye av 2022 ble brukt til å få spillerne tilbake på trening. Det er ingen tvil om at dette var en gruppe som ble rammet hardt av 

pandemien. Mange mistet tilknytningen til Gatelaget. Takket være iherdig arbeid av flere har man klart å gjenopprette gatelaget. 

Vi ønsker spesielt å takke trenerne Veronika Sæthre og Naina Inauen, samt lagleder Odd Egil Eggen. Odd Egil avsluttet i 2022 sitt 
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virke i Gatelaget og er nå involvert rundt A-laget. 

 

Skolebesøk 

Det ble gjennomført flere skolebesøk. Dette på eget initiativ fra A-spillerne. Dette var en stor suksess. 

 

BlimE!-dansen på Alfheim 

24.oktober samlet 1500 barn fra barneskolene i TIL-delen av Tromsø seg til BlimE!-dans på Alfheim. Ordfører Gunnar Wilhelmsen 

holdt tale til alle barna og påpekte hvor viktig er det at vi tar vare på hverandre og ikke mobber. 

 

Vi hjelper andre 

Flere organisasjoner i Tromsø som Kafe X, Bymisjonen og Gatelaget får billetter slik at de som er tilknyttet disse stedene får 

muligheten til å komme seg på kamp. 

 

MOT 

Klubben har en formell samarbeidsavtale med MOT. 

 

Kreftforeningen 

På slutten av 2022 offentliggjorde Tromsø Idrettslag og Kreftforeningen at vi skal spille med logoen til Kreftforeningen i sesongen 

2023.  

Fengselet 

Klubben gjenopptok samarbeidet med fengselet i 2022. Samarbeidet kunne ikke gjennomføres under pandemien. 

 

Tom Høgli 
Tom Høgli var med på å utvikle samfunnsdelen av klubben. Hans gode personlighet og store engasjement for sosial bærekraft 
bidro til at klubben virkelig bidro til å hjelpe mange grupper med behov. 31.desember 2022 var siste arbeidsdag for Tom og vi 
ønsker å takke han for et fantastisk samarbeid. 
13.mars 2023 overtar Monica Holmbukt stafettpinnen fra Tom. 
 
 

2.6 Fotballskoler og trenerutvikling 2022 

 
TIL-Skolen (mangeårig Fotballfritidsordning arrangert av Tromsø IL v/ TIL – Akademiet) ble i 2022 gjennomført til tross for 

utfordringer grunnet pandemien. TIL – Skolen er et tilbud for 8 – 12 åringer i Tromsø by uansett klubbtilhørighet og om du 

er jente eller gutt. Det tilbys økter for jenter og gutter fra kl. 1400 – 1600 3 dager i uka, mandag, tirsdag og fredag. Alle har 

mulighet til å velge 1 – 3 økter i uka. De dagene det blir store jentekull lages det egne jentegrupper der det passer. En må 

melde seg på for hele perioden med 16 uker.  

Praksisen var ute på Bjerkakerbanen fra mandag 22.08 fram til mandag 03.10 der man går inn i Lerøyhallen resten av 

skoleåret. Fra 1400 – 1430 er det bespisning for elevene i Lerøyhallen. Instruktørene pluss ansatte i Lerøyhallen sørget for at 

elevene kunne innta et måltid med tørrmat og frukt. Her en stor takk til Berit Berg, Eli Sawyer og Asbjørn Josefsen.  

Rektor på skolen var/er Truls Jenssen, med seg har han lokale trenere fra TIL Akademiet og breddeklubber. I tillegg fikk TIL – 

Skolen besøk av TIL’s A-lagsspillere, dette ble endelig mulig igjen høsten 2022 da pandemien slapp taket!! 
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TIL’s Sommerfotballskole 

Andre fotballskoler, blandt annet hos Sør-Kvaløya FK med Casper Øyvann, Jesper Robertsen, August Mikkelsen med flere, 

åpning av kunstgressbane i Kattfjord, hos Senjahopen/Havørn i forbindelse med bærekraftseminar, se bilder under. 

    

 

Nordlys Keeperskole v/Merete Johansen og de andre keepertrenerne fikk besøk av 45 deltakere helga 20.08 – 21.08 i Lerøy 

hallen. I trenerkorpset hadde Merete med seg 5 gutter og 3 jenter fra NTG. Alle disse med satsing mot en keeperkarriere. 

Med 9 keepertrenere på 45 elever ble det god oppfølging av hver deltaker. Dermed ble helga en suksess med gode trenere 

og nysgjerrige elever! 

 

TINE Fotballskole arrangeres hvert år første uka i august TIL – Akademiet og NTG. Til tross for pandemien ble det 79 

deltakende jenter og gutter i alderen 6 - 12 år. Disse ble fordelt med de yngste på Alfheim og de eldste på Bjerkakerbanen. 

Trenere fra TIL/NTG tok vare på barna med fotball og lek i 5 dager fra mandag til fredag denne august uka. Hver økt fra 1330 

– 1600, i matpausen fikk elevene drikke fra TINE. I tillegg fikk hver elev T-shirt og egen ball. Leder for uka var Robin Bergfald  
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SNN Akademiet er et årelangt samarbeid mellom Sparebanken Nord-Norge og Tromsø IL og et populært tiltak i de 14 – 16 

klubbene som ble besøkt i de 3 nordligste kretsene. Bilder under viser besøkene i 2022.

    

         

 

Trenerutvikling 2022 

Trenerløftet er et samarbeid mellom SNN, TFK og TIL som ble etablert i 2017. Espen Pedersen TFK og Truls Jenssen TIL er 

ansatte i prosjektet. Hovedmålet er at alle aldersbestemte trenere i Troms Fotballkrets skal ha kompetanse/utdanning. I 

dette er det særlig lagt vekt på Grasrottrenerkurset. Trenerløftet har muliggjort at denne utdanningen er gratis for trenere i 

Troms og det sammen med Troms-Fotballens Venner. En organisasjon med 22 lokale bedrifter der formålet er å bidra til 

S    ka em et     
  ppstart 2009 10   ark Dempsey  med  Kunnskapsturne  i Nord Norge

 Klubber fra Brønnøysund i sør til Honningsvåg i nord.

 15+ klubb-besøk hvert år, fra 2014 HFK, TFK og FFK

  øtt ca. 3500 jenter og gutter pluss   antall trenere

 Vi legger igjen baller, treningsveiledning  plakat , minnepenn fra TIL Akademiet, skoleringsplaner TIL-Skolen,
utviklingsmål, fysisk prep, mentalitet, øvelser, planer under utvikling, trenerutvikling.

 Tre erfor m o  tre    s kt er    otballskole   l ss e e t elle   sker fra kl bbe  som bl r bes kt

 TIL og SNN vil fortsette samarbeidet med klubbene i nord, det beriker oss og i tillegg 

 et e   rl   tr  e fotb  llfolk    or   or e   

Stolthet  Lagånd  Redelig spill

  S      T  S    IL     S   IL     LL       IL  S   T      IL
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breddefotballen i Troms Fotballkrets. Styreleder i Troms-Fotballens venner2022 var John Werner Larsen i Berner og Sønn 

AS. 

Grasrottrenerkurs Del 1, 2, 3 og 4 har blitt arrangert 18 ganger i 2022. Kursene har til sammen hatt ca. 230 deltakere. Det 

betyr at nesten 85 % av lagene i dag har minst en trener med Grasrottrener – kompetanse. Kursene har godt i Nord Troms, 

Tromsø og Midt Troms der også trenerveilederne Kay Tore Molund, Knut Olav Rønsen (Nord Troms), Jim Myrli, Terje 

Lundhaug (Midt Troms) og David Lundblad, Aslak Sokki (Tromsø) har bidratt. Bilder under med kurs på Svalbard med Simen 

Johansen og Truls Jenssen som kursledere og i TUIL-regi med Aslak Sokki som kursleder. 

          

 

UEFA B ble i Region 1 arrangert dette året av Nordland Fotballkrets.  

Seminarer i 2022: 28.04 på Alfheim arrangerte Trenerløftet sammen med Troms-Fotballens venner seminar med tittelen 

«Få flere kvinner som trenere og ledere i fotballen» og 12.11 på Grand med tittelen: «Rekruttering, tilbud og fair play». 

 

Tiltak og samarbeid med mottakene  

Besøk fra mottakene i Troms og Nordland 28.08! Særdeles hyggelig besøk på kampen TIL – RBK i går! I samarbeid med 

Setermoen mottak og vår kontaktmann Sami Hajzeri, NFF, TFK og TIL ble det besøk. Fra mottakene i Narvik, Moen, 

Målselvfossen og Setermoen kom det 3 busser med flotte folk. 24 nasjoner var representert, eksempelvis Colombia, Irak, 

Afghanistan, Kina, Somalia og Ukrainia med flest deltakere. Det meldes om fornøyde deltakere som fikk se og føle en 

strålende match og stemning! Dette til tross for at noen ikke var tilbake til mottakene før kl. 02:00 om natta. Det var uansett 

en fin avveksling fra det hverdagslige. Bilde til venstre glade supportere og til høyre fra en av fredagstreningene ledet av 

Sami Hajzeri, leder i mottaket på Setermoen. Her snakker vi om en strålende jobb som gjøres for å inkludere våre nye 

landsmenn! 
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2.7 Kommunikasjon 
 
Kommunikasjon er et fokusområde for Tromsø IL og sentralt for å bygge engasjement, interesse og omdømmet rundt klubben.    
  
Målrettet arbeid  
   
Klubben har siden lanseringen av boikott av Qatar jobbet aktivt og målrettet med kommunikasjonen med formål om å gjøre Nord-
Norge og verden til et bedre sted å leve.   
I tillegg ønsker klubben å bruke kommunikasjonsplattformene sine og den stemmen klubben har til å skape store opplevelser for 
det nordnorske publikummet gjennom Eliteseriekamper på Alfheim, men også mindre arrangementer klubben avholder, være seg 
fotballskoler, turneringer og aktivitetsdager.  

• Klubben har bygget opp en gruppe med frivillige, unge og fremadstormende talenter som bidrar med formidling og 
kreativitet rundt klubbens arbeid med kommunikasjon. Det er unikt i Eliteserien og klubben er den eneste i Norge som 
gjør det på denne måten.  

• Tett dialog med supporterne, både med tanke på hvilket innhold de ønsker, men også for å spre budskap og 
informasjon.  

• Klubbens mål er å gjøre Tromsø rød og hvit. Dette skjer primært gjennom kommunikasjon, både fysisk og digitalt.   
   
Hva gjorde klubben som var nytt i 2022?  
   

• Den klubben i Norge som poster mest i sosiale medier og derav oppnår en enorm synlighet og et stort engasjement. 
Med 2 millioner visninger per måned på kommunikasjonsplattformene gir det en enorm rekkevidde.  

• Utsolgt Alfheim stadion mot Bodø/Glimt. Over 10 år siden sist klubben og byen opplevede et fullsatt stadion. Mye av 
dette skyldes kreativ og aktiv markedsføring, i tillegg til klubbens sportslige resultater.  

• Klubben doblet tilskuertallet i 2022 med et snitt på i underkant av 4000.  
• Klubben krydrer også hverdagen til publikum gjennom kreative påfunn som spres på Instagram, Twitter, Facebook og 

TikTok.  
• Sender nyhetsbrev to-tre ganger ukentlig for å holde supporterne oppdaterte.  
• Lanserte i slutten av 2022 det digitale sesongkortet, TIL+ som gjør at supporterne kan abonnere på klubbens 

hjemmekamper og motta eksklusivt digitalt innhold.  
• Klubben kjørte over 100 engasjementskampanjer mot supporterne: Stem på banens beste, Tipp resultatet, Tipp 

startellever, Årets spiller, TIL-tipset. Dette for å engasjere supporterne, men også samle verdifull data som klubben 
igjen kan kapitalisere på i fremtiden i form av billettinntekter, salg av supportereffekter osv.  

• Involverer samarbeidspartnerne i arbeidet og skaper verdi sammen med dem.  
• Bruker mye av kommunikasjonsplattformen til å rette søkelys på minoriteter og fronte det samiske.  

  
Sosiale medier  
   
SoMe er svært viktig for klubben. Vi når ut til veldig mange supportere og like viktig er det at dette er plattformer hvor de kan 
komme med innspill, tanker og kommentarer som de måtte ha om klubben. Deres engasjement er gull verdt og vi prøver å ha en 
form som gjør at flest mulig kan bidra om de skulle ønske dette. Dette er kanaler hvor vi prøver å være på hele døgnet når ting 
skjer.    
Instagram fortsetter å vokse og i 2022 passerte vi 14 000 følgere på plattformen. På Twitter nærmer vi oss 10 000 følgere, TikTok 
vokser også, og der har vi nærmere 6500 følgere. På Facebook som er en svært viktig plattform for oss har vi nådd 43 000 følgere.  
Samarbeidet med Nordlys LAB og HK-reklamebyrå fungerer godt og gir klubben en ekstra arm i arbeidet med profil og 
kommunikasjon. Blant annet gjennom innholdsproduksjon til Instagram, Facebook, TikTok og Twitter. I tillegg spiller vi på lag med 
samarbeidspartnerne våre og samarbeider om innhold som strategisk gjenspeiler partneren våre sitt ønske og vårt.    
  
Nettside   
  
Til.no er klubbens offisielle plattform for informasjon og nyheter. Her publiseres dagsaktuelt innhold om det som til enhver tid 
rører seg i klubben.    
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2017 var det første året hvor en ny aktør kom på banen med en ny nettside. Tromsø IL er godt fornøyd med både design og 
funksjonalitet. I mye større grad en tidligere styrer klubben selv hvordan siden skal se ut og hvilke endringer man vil gjøre i ulike 
deler av sesongen. Nettsiden tilbyr ulike muligheter for både redaksjonelt- og kommersielt innhold.  
Klubben tok i bruk Gobi Stories for å gi leserne på till.no en mer dynamisk opplevelse gjennom både video og tekstinnhold.  
  
Vårt bidrag til å gjøre verden til et bedre sted  
Tromsø IL har i 2022 synliggjort Tromsø og Nord-Norge på mange plan, spesielt innenfor samfunnsarbeidet og klubbens søkelys på 
sportsvasking, menneskerettigheter på et globalt plan og å fremme urfolks rettigheter. Nedenfor er høydepunktene fra fjoråret.  
  
Verdensomspennende oppmerksomhet  
Klubben var den første profesjonelle fotballklubben i verden som tok til orde for boikott av fotball-VM. Saken gikk verden over 
etter at Tromsø IL tok standpunkt mot fotball-VM i Qatar 26. februar 2021. Saken ble omtalt verden over. Blant annet i CNN, 
Washington Post, The Guardian, Le Parisien, msn.com, Deutsche Welle, Eurosport, ABC News, i tillegg til alle norske medier og 
hundrevis av andre globale nyhetssider. Ingenting av bevegelsene i de internasjonale organisasjonene hadde skjedd uten at det 
begynte å rulle en snøball fra Nord-Norge. Ref. NFF, FIFA, UEFA.  
Klubben lanserte verdens første QR-kode drakt som leder til en egen landingsside som setter søkelys på sportsvasking og 
menneskerettigheter i Qatar.  
Solgte over 600 drakter, 400 av dem til utlandet.  
Landingsside på til.no sammen med Amnesty --> www.til.no/3   
  
Rettssikkerhetsprisen  
Tromsø IL vant I 2022 Rettssikkerhetsprisen (sammen med fotballpresident Lise Klaveness). Det er første gang en organisasjon fra 
Nord-Norge har vunnet. Prisen ble vunnet på bakgrunn av arbeidet med å fremme menneskerettigheter på et globalt plan.  
  
Urfolk og det samiske  
Klubben har over tid arbeidet med å fremme urfolk og det samiske. Eksempelvis klubbens involvering i RomsaDál, et tiltak hvor 
klubben i samarbeid med mange samfunnsaktører ønsker å løfte fram verdien av det samiske språket i det offentlige rom og spre 
stolthet omkring det samiske. Et område vi satser ytterligere på i årene som kommer.  

• Sammen med hovedsamarbeidspartner SpareBank 1 Nord-Norge lanserte vi en samisk utgave av draktene 
våre.  

▪ https://www.til.no/nyheter/de-nye-draktene-er-spesielle  
▪ https://www.til.no/nyheter/en-viktig-del-av-identitet  

• Samisk kapteinsbind  
▪ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tromso-spiller-fotballkamp-med-samisk-kapteinsbind-for-

forste-gang-mot-bodo_glimt-i-eliteserien-1.16093115  
 
 

Sabre Awards og Gullblyanten  
Sammen med FUSE Norge vant klubben Sabre Awards (ofte omtalt som verdensmesterskapet i PR) i kategorien «Global 
Programme» for den innovative QR-drakten og budskapet den bar med seg. Dette i konkurranse med kritikerroste arbeider fra 
Prada og Nivea.  
Klubben vant sammen med FUSE Norge den prestisjetunge prisutdelingen Gullblyanten i den gjeveste prisen i klassen PR. Klubben 
vant for sin revolusjonerende QR-drakt som satte søkelyset på menneskerettighetsbruddene i Qatar.  
  
Nordnorsk kommunikasjonspris 2022  
  
Klubben vant Nordnorsk kommunikasjonspris 2022 for sitt arbeid rundt kreativ, fengende og informativ kommunikasjon. Samt at 
klubben med sin kommunikasjonsplattform har løftet Nord-Norge ut i den globale verden ved å sette menneskerettigheter på 
dagsorden. I tillegg jobber klubben aktivt med å fremme urfolk og det samiske språket.  
  
  
Media  
   
Media følger TIL med argusøyne hver eneste dag og som bedrift er vi privilegert som får mye spalteplass i lokale media, både på 

https://www.til.no/3
https://www.til.no/nyheter/de-nye-draktene-er-spesielle
https://www.til.no/nyheter/en-viktig-del-av-identitet
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tromso-spiller-fotballkamp-med-samisk-kapteinsbind-for-forste-gang-mot-bodo_glimt-i-eliteserien-1.16093115
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tromso-spiller-fotballkamp-med-samisk-kapteinsbind-for-forste-gang-mot-bodo_glimt-i-eliteserien-1.16093115
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papir og på nett. Vi ønsker å være en åpen klubb og det gjør at media har veldig god tilgang på spillere og ledere. Nordlys og 
iTromsø (til dels NRK Troms) er så å si på hver eneste trening hele året og får snakke med de intervjuobjektene som de måtte 
ønske. Årlig har vi også møter med lokale medier der vi diskuterer hvordan vi kan samarbeide på best mulig måte og hvor vi også 
legger frem de retningslinjer som vi må ha i forhold til hvordan vi ønsker at journalistene skal opptre under trening, lunsj og andre 
settinger slik at dette ikke forstyrrer spillere eller trenerapparat.   
  
På kampdag har ting fungert utmerket i 2022. God dialog med rettighetshaver Discovery har gjort at sendingene har gått uten 
noen form for verken tekniske eller journalistiske problemer. Dessuten har NRK Troms, Nordlys og iTromsø-samarbeidet i mixed 
sone i tre år, noe som gjør ting enklere for klubben. De har også kommet med ønsker i forhold til kampdag, som dessverre klubben 
ikke alltid har kunnet oppfylt, fordi reglene er klare på hvem som får lov til hva i forhold til rettighetshaver.  

2.8 Andre grupper og representasjon 
 

Seniorklubben 

Seniorklubben består av om lag 60 godt voksne medlemmer, som alle har et sterkt forhold til Tromsø Idrettslag. Klubbens formål 

er bl.a. å drive utstrakt arbeid med å holde TIL-ånden levende i byen og omegn. 

Klubben har sine møter første mandag i hver måned (ikke sommeren). På disse møtene har de forskjellige tiltak til felles sosial 

hygge og glede. 

For å bidra til trivsel for de som besøker Alfheim, er det et viktig tiltak blant medlemmene å bidra til diverse arbeid på og rundt 

stadion. Her har de vært helt strålende. 

Videre har klubben et velferdsfond, opprettet til hjelp for foreldre som trenger bidrag for at ungene kan delta i TIL’s aktiviteter 

innen breddeidretten. 

Seniorklubben har også det siste året vært ledet av Kjell N. Olsen. 

 

Isberget 

 

Isberget hadde pr. 31.12.22 202 medlemmer. Dette er en nedgang siden 2021. Vi holder oss på felt A hvor vi trives godt. Her har vi 
tifo, flagg og tromme. Dessverre har det ikke vært fast flagging på indre bane denne sesongen. 
 
Dette året har vi hatt flere møter med arrangement ansvarlig Ingar og Supporterkoordinator Martin. Dette har for vår del vært 
positivt, da vi har fått luftet våre tanker, kommet med tilbakemeldinger på hva som kan gjøre samarbeidet mellom oss og TIL 
bedre. Vi håper dette fortsetter neste sesong. 
 

Forza Tromsø 

 

Er en uavhengig supportergruppering til Tromsø Idrettslag som har som formål å øke stemningen på Alfheim samt være med på å 

bidra til en positiv kampopplevelse for publikum. Grupperingen fronter seg selv som åpen for alle. I løpet av 2022-sesongen hadde 

de en sterk vekst i medlemsmassen, samt påvirkning av tilskuermassen på felt L. 

Forza startet opp i 2013 av en kompisgjeng der initiativtager var Morten Killingberg. De holder til på felt L på tribune Vest. Dette 

feltet er døpt til «Lidenskapens felt» og Forza Tromsø er en pådriver for å skape god stemning på denne delen av tribunen.  

 

Øvrig representasjon 

Følgende personer har representert Tromsø IL formelt i andre sammenhenger: 
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Helge Matland:  Styremedlem i Troms Fotballkrets   

Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Leder av Fotballfaglig komité i Troms Fotballkrets  

Medlem i Prosjektgruppe «Ny storhall i Tromsø»  

Vibeke Larsen:   Medlem av NFF`s dommerkomité  

Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Tore Rismo: Medlem i Fotballfaglig komité i Troms Fotballkrets 

Frode Rinnan: Styremedlem i Tromsø Idrettsråd 

   Medlem i Prosjektgruppe «Ny storhall i Tromsø»  

Knut Wilhelmsen: Medlem i Prosjektgruppe «Ny storhall i Tromsø»  

Sverre Lennart Isaksen: Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Børge Brunes:   Medlem i valgkomiteen i Troms Fotballkrets 

  Medlem i prosjektgruppe «Ny storhall i Tromsø»   
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3. Styrets årsberetning for 2022 
I 2022 er vi endelig tilbake til et tilnærmet «normalår» etter at 2020/2021 har vært preget av pandemien.  

Lerøyhallen er nå i ordinær drift og har tilført klubben sårt trengte spilleflater for barn og unge i vår breddeavdeling. Hallen utgjør, 

sammen med kunstgressbanen like ved, et flott idrettsanlegg som Tromsø Idrettslag kan være stolt av. Det er likevel utfordringer 

med å skape nok inntekter til at økonomien i selskapet er tilfredsstillende.  

Yngres avdeling har nå 850 aktive medlemmer, rundt 150 trenere og lagledere og andre foreldre som bidrar. Høsten 2021 ble det 

igangsatt et utviklingsarbeid i yngres der ressurspersoner ble rekruttert inn i en struktur med fire utvalg: Inkludering og 

verdiarbeid, anlegg, laglederutvalg og sportslig utvalg barn og ungdom. Sammen med administrasjonen, lagstrukturen, foreldre og 

andre frivillige ser vi konturene av en organisering som vi mener vil gi fart og kraft i den videre utviklingen av aktiviteten til barn og 

unge i Yngres. Spørsmålet om en mulig deling av klubben i en topp – og breddedel skal opp til endelig behandling i 2024.  

Arbeidet med sammenslåing av TIL og TIL 2020 er påstartet i 2022.  

Innsatsen innen de ovennevnte områdene, med en utvalgsstruktur hvor administrasjonen, styret og andre frivillige i klubben 

deltar, bidrar til å styrke klubben vesentlig med sikte på fremtiden. Det er svært viktig at dette arbeidet fortsettes. Kontinuitet i 

funksjoner innen disse områdene er viktig for klubben både med hensyn til kvalitet og bærekraft.   

Arbeidet med å forbedre driften av klubben har fortsatt høy prioritet. Et godt økonomisk fundament er bærebjelken og dermed 

grunnlaget for gode sportslige prestasjoner i det langsiktige arbeidet i Tromsø IL.   

Styret jobber aktivt innenfor utvalgte virksomhetsområder og er på denne måte viktige støttespillere for en administrasjon som er 

nedbemannet i betydelig grad de siste årene.  

Arbeidet med å utvikle TIL-akademiet er et prioritert område og det er i 2022 gjort endringer i organisasjonen. Fra 2022 er det ny 

leder og trenerutvikler i TIL-akademiet.  Akademiklassifiseringen viser også at vi ligger helt i toppen av norsk fotball med tanke på 

talentutvikling. Vi må også på dette området være nytenkende og villig til å gjøre de endringer som til enhver tid fremstår som 

utviklende og fremtidsrettet både for enkeltspillere og klubben som helhet. Det er en kontinuerlig utfordring å gi egenproduserte 

unge spillere spilletid på A-laget. Det jobbes hardt med å øke produktiviteten på dette området, og godt arbeid i klubben har den 

senere tid gitt oss status som en av de fremste klubbene på spillerutvikling i norsk toppfotball.  

Når det gjelder sportslige resultater, endte A-laget på solid 7. plass i 2022, og vi har kvalifisert oss til videre spill i NM.  

 

I styrearbeidet for 2022 har det vært sentralt og sikre at forholdene legges til rette for gode plasseringer fremover i eliteserien og 

at den økonomiske situasjonen stabiliseres. Det har i perioden vært gjennomført grundige evalueringer av arbeidet rundt A-laget 

hvor både trenergruppen og spillere har vært involvert.  

 

Kunstgresset på Alfheim ble skiftet sommeren 2022. Finansieringen var utfordrende, men ved hjelp av vår gode 

samarbeidspartner Sparebank 1 Nord-Norge ble saken løst.   

 

Regulering av Alfheim for utbygging er fortsatt ikke vedtatt. Nytt av året er at Tromsø kommune vurderer å kjøpe TILs aksjepost i 

Alfheim Stadion 2 AS, noe klubben vurderer som en gunstig løsning for begge parter.  

Til slutt en stor takk til alle foreldre, trenere og tillitsvalgte som stiller opp for klubben og som sørger for at klubbens barn og unge 

kan se fram til trening og kamper i en idrett de er glad i. I tillegg har klubben en rekke frivillige som gjør en uvurderlig innsats for 

klubben. Uten bidrag fra alle disse, har det ikke vært mulig å gjennomføre de aktiviteter klubben er ansvarlig for.  

Tromsø IL har en rekke samarbeidspartnere som bidrar på ulike nivå i klubben, og vi takker for all støtte i 2022. 

Samarbeidsavtalene og de økonomiske bidragene fra dere er av avgjørende betydning for klubbens arbeid og sportslige suksess.  

Vi takker også supporterklubbene Isberget og Forza Tromsø for at de står sammen med klubben i med- og motgang.  

Til slutt vil vi takke Alfheim Arena AS ved Trond Mohn og Kjell Kolbeinsen for godt samarbeid.  
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Styrets arbeid 
 

Styret har i 2022 bestått av: 

Styreleder Stig Bjørklund  

Nestleder Astrid Strandbu  

Styremedlem Stine Akselsen   

Styremedlem Lars Espejord  

Styremedlem  Morten Kræmer   

Styremedlem Simen Johansen  

Varamedlem Shilan Ghadani   

 

Styremøter 

Styret har i 2022 avviklet total 9 styremøter og behandlet 39 saker.  I tillegg har medlemmer av styret deltatt på ulike 

representasjonsoppgaver i året blant annet, Forbundstinget, medlemsmøter i Norsk toppfotball, og faglige møter med Norsk 

Toppfotballsenter. I tillegg har styremedlemmene deltatt i utvalgsarbeid.  

TILs verdier 

Tromsø IL’s verdigrunnlag er et prioritert område i klubben.  Styrets vurdering er at klubben har et levende og aktivt verdigrunnlag 

som kommer til uttrykk gjennom begrepene “Stolthet, Lagånd og Redelig spill”. Verdiene skal komme til uttrykk i beslutninger som 

tas, og danne grunnlag for den måten vi møter hverandre og omverdenen på. Styret er derfor stolt over de siste årenes priser, noe 
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som viser at våre verdier kommer til uttrykk gjennom vår praksis: Gullblyanten (for kommunikasjon), Sabre Awards 

(«verdensmesterskap» i kommunikasjon sammen med samarbeidspartner), Rettssikkerhetsprisen (som vi delte med Lise Klavenes) 

og Nordnorsk kommunikasjonspris. 

Administrasjonen 

Administrasjonen har hovedsakelig vært stabil i 2022. Det har vært en økning av antall ansatte som jobber i markedsavdelingen. 

Forutsetning for styrets arbeid 

Til grunn for styrets arbeid ligger lov om Tromsø Idrettslag og samarbeidsavtalen med TIL Fotball AS vedrørende det kommersielle 

og forretningsmessige arbeidet. Samarbeidsavtalen ble inngått i 2010 og gjelder i 10 år. Den er automatisk fornyet for 2023, og 

løper nå ett år av gangen til den sies opp eller at det inngås ny avtale. Strategiplanen er revidert i 2020.  

Ansatte i Tromsø IL og TIL Fotball AS vil i henhold til godkjent arbeidsinstruks eller pålagte arbeidsoppgaver fra daglig leder kunne 

utføre administrative tjenester for både Tromsø IL og TIL Fotball AS. 

Tromsø IL inngår investoravtaler for spillere i A-stallen (ikke lånespillere). Disse avtalene inngås formelt med TIL Fotball AS.  Dette 

innebærer at TIL Fotball AS stiller investeringskapital disponibelt for Tromsø IL ved kjøp av spillere.  Investoravtalene gir TIL Fotball 

AS  100 % økonomiske rettigheter ved videresalg. Alle investoravtalene sendes fortløpende til Norges Fotballforbund for 

godkjenning, og alle avtalene er pr dato godkjent av NFF. 

Styrerepresentasjon i AS-styrene 

Fra og med mars 2019 var det felles styre for Tromsø Idrettslag AS og TIL Fotball AS. Ordningen er opprettholdt siden.  

Sportslig utvalg 

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Tromsø IL og TIL Fotball AS skal det nedsettes et sportslig utvalg bestående av fem 

personer.  

Sportslig utvalg har i 2022 bestått av Øyvind Alapnes, Lars Petter Andressen, Gaute Helstrup, Robin Bergfald, Morten Kræmer og 

Lars Espejord. I enkeltsaker utvides dette med styrelederne Astrid Strandbu og Stig Bjørklund. 
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Økonomisk beretning 
 
Konsernregnskap 

Konsernet Tromsø IL, som består av Tromsø IL, det heleide datterselskapet Bjerkakerhallen AS og  

TIL Fotball AS omfattes av regnskapslovens regler om konsern og utarbeider derfor konsernregnskap. 

Virksomheten drives i Tromsø og har ingen filialer.  

 

Konsolidert regnskap til NFF 

Tromsø IL er majoritetseier i TIL Fotball AS med 56,4% av aksjene etter en emisjon i TIL Fotball AS i 2021. Tromsø ILs eierandel i 

Alfheim Stadion II AS er på 24,5% og TIL Fotball AS eier tilsvarende andel slik at den totale eierandelen i selskapet er 49%. Tromsø 

IL etablerte også i 2016 et heleid datterselskap, Bjerkakerhallen AS.  

Siden Tromsø IL nå er majoritetseier i konsernet rapporteres regnskapet for samtlige selskaper til NFF. Lerøyhallen ble satt i drift i 

juni 2020 og gjør sånn sett at Bjerkakerhallen AS også må konsolideres inn i regnskapet som leveres til NFF.  

Kostnadsdekning 

Styret i Tromsø IL og styret i TIL Fotball AS gjorde et likelydende vedtak i juni/juli 2010 om at alle driftskostnader forbundet med 

toppfotballsatsingen som regnskapsføres i Tromsø IL, i henhold til inngått samarbeidsavtale, i sin helhet skal dekkes med et 

tilsvarende bidrag/overføring fra  

TIL Fotball AS til Tromsø IL. Konkret betyr dette at driftskostnadene i Tromsø IL relatert til toppfotballen i sin helhet skal dekkes av 

TIL Fotball AS. Tromsø ILs driftsresultat er da det samme som breddefotballens driftsresultat.  

 

Resultatregnskapet 

Driftsresultatet for Tromsø IL for 2022 viser et overskudd på kr. 926.126,- mens Bjerkakerhallen AS har et driftsresultat på kr. 

1.019.035,-. Konsernets driftsresultat er på kr. -4.181.040,-.  

Årsresultatet for Tromsø IL viser overskudd på kr. 5.048,- samtidig som konsernets årsresultat utgjør kr. -8.462.316,-. 

Bjerkakerhallen AS har et underskudd på kr. 1.980.548,-. 

 

Inntekter 

Driftsinntektene i Tromsø IL i 2022 ender på kr. 59.785.332,-, hvorav kr. 32.297.252,- er bidrag fra  

TIL Fotball AS. Driftsinntektene i 2021 var kr. 51.527.540,-, noe som gir en økning i driftsinntektene på kr. 8.257.792,-. Økningen 

skyldes i hovedsak økning i bidrag fra TIL Fotball AS for å dekke inn økte kostnader i året.  

Konsernets driftsinntekter er på kr. 82.331.998,- mot kr. 73.512.466,- i 2021.  

 

Kostnader 

Driftskostnader for idrettslaget viser kr. 58.859.206,-. Alle lønns- og personalkostnader for spillere, støtteapparat og sportslig 

administrasjon for Eliteserielaget skal i henhold til Norges Fotballforbunds regler føres i klubbens regnskap. I tillegg kostnadsføres 

toppfotballkostnader relatert til reiser, sportslige forberedelser, etc. Øvrige driftskostnader i idrettslaget er knyttet til 

breddefotballen. 

Driftskostnadene for 2021 var på kr. 50.096.937,-. Økningen fra 2021 til 2022 er på kr. 8.762.269,-. 

Av dette utgjør økning i lønnskostnader kr. 1.995.680,-. Avskrivinger øker med 3.414.754,- hvorav utrangering av gammelt 

kunstgress utgjør kr. 3.156.000,-. Dette utgjør regnskapsmessig verdi på kunstgresset på det tidspunktet det ble fjernet. 
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Andre driftskostnader øker med kr. 3.351.836,-. Av dette utgjør økning i reisekostnader  

kr. 3.084.028,-. Flystreik i 2022 samt redusert reiseaktivitet i 2021 grunnet Koronaen står i hovedsak for den store økningen i 

reisekostnadene. Andre kostnader har en beskjeden økning på kr. 267.808,- fra 2021 til 2022. 

Konsernets driftskostnader er kr. 86.513.039,- mot 70.354.753, - i 2021. 

Det påpekes at spillerkjøp ikke aktiveres i klubben, men selges videre til TIL Fotball AS.  

Det opptrer sånn sett som både kjøp og salg, men nettoeffekten er null. 

 

Finanskostnader 

Salg og kjøp av spillerrettigheter klassifiseres som driftsinntekt i konsernregnskapet og aktivering av spillerrettigheter. 

 

Resultatandel tilknyttet selskap gjelder andel av resultat i Alfheim Stadion II AS. 

Denne posten fremkommer kun i konsernregnskapet og er på kr. -376.880,- i 2022. 

Balansen – eiendeler og gjeld 

Under finansielle anleggsmidler framkommer verdien av klubbens aksjer i Bjerkakerhallen AS på  

kr. 3.074.894,-, TIL Fotball AS på kr. 11.851.317,- og Alfheim Stadion II AS på kr. 27.122.830,-.   

Under kortsiktig gjeld framkommer også gjeld til TIL Fotball AS med kr. 34.023.536,-.  

Denne posten elimineres i konsernregnskapet. 

Sum eiendeler utgjør kr. 58.568.905,- mens sum eiendeler for konsernet utgjør kr. 145.447.369,-. 

Av dette utgjør eiendeler i Bjerkakerhallen AS kr. 69.452.193,-. 

Egenkapital 

Tromsø Idrettslag har en egenkapital på kr. 11.986.977,-, etter effekten av årsresultatet for 2022. Samme tall for konsernet er kr. 

30.773.104,-. 

Forutsetninger for fortsatt drift 

Resultatet for 2022 og selskapets egenkapital bidrar samlet til at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  

Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde av bokførte eiendeler og gjeld, 

den finansielle stilling og resultatet for Tromsø Idrettslag. 

Budsjettet for 2023 er basert på konsernet og innbefatter samarbeidsavtalen mellom  

Tromsø idrettslag og TIL Fotball AS. Bjerkakerhallen AS er også inkludert i budsjettet. 

Den fremtidige utviklingen synes positiv med svært mange unge spillere som utvikles for spill i klubben og med et stort potensiale 

for salg.  

Videre forhandles det om salg av konsernets aksjer i Alfheim Stadion 2 AS til Tromsø kommune, noe som vil gi bedre kontroll på 

kostnader til stadionanlegget og en mulig likviditetsforsterkning for klubben.  

 

Forutsetningene for videre drift er absolutt til stede.  

Finansiell risiko 

Markedsrisikoen styres i stor grad av sportslige resultater. I så måte er nedrykk fra den øverste divisjonen den største risikoen som 

kan føre til redusert verdi på markedsavtaler. 

Kredittrisikoen må ansees i å være lav til tross for at årsresultatene varierer noe. Klubben har solide samarbeidspartnere som 

bidrar til finansiering. Det er så langt ikke bokført tap til noen kreditorer. Det er til stede en viss likviditetsrisiko siden det meste av 
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forfalt gjeld er betalt og således har ført til at likviditetsreservene ikke er betydelige. Men også her tilsier historikken at risikoen er 

begrenset.  

Veien videre  

Driften i Yngres avdeling er stabil og forutsigbar. Lerøyhallen er tatt i bruk og betyr et bedre tilbud til alle medlemmene i TIL 

Yngres, men bringer også inn utfordringer av økonomisk karakter. 

For toppfotballen endte sesongen i 2022 på en 7. plass. TIL Fotball AS leverer et årsresultat på  

kr. -6.109.937,- etter spillersalg. Imidlertid så har årets underskudd gjort den likvide situasjonen krevende høsten 2022. Flere 

spillersalg i starten av 2023 har bedret situasjonen, selv om mye av dette går med til å tilbakebetale lån som ble tatt opp for å 

drifte gjennom høsten 2022. 

Hovedfokuset i 2023 er å forbedre de sportslige resultatene for a-laget innenfor de rammer som er  

til rådighet. Det jobbes kontinuerlig for å skaffe midler for å styrke a-laget og administrasjonen har blitt styrket i 2022 med tanke 

på dette. Selv om administrasjonen har blitt styrket, må det sies at klubben fortsatt har en liten og sårbar administrasjon.   

 

I begynnelsen av 2023 solgte klubben 3 spillere – Mikkelsen, Kitolano og Kamanzi for akseptable priser. Samlet salgssum var ca 

MNOK 30. Salget var planlagt i 2022, men ble først gjennomført i 2023. Dette medfører et negativt resultat i 2022, mens 2023 vil 

bli tilsvarende bedre.  

 

Ansatte 

Alle spillere, trenere og hele det sportslige støtteapparatet er ansatt i Tromsø IL i henhold til NFFs regler.  

Gjennomsnittlig antall årsverk i Tromsø IL har vært 40 og styret har hatt 6 medlemmer og  

1 varamedlem. I Tromsø Idrettslag er det tre administrativt ansatte, en kvinne og to menn,  

mens det i styret har vært 3 kvinnelige styremedlemmer, inkludert varamedlem.  

Pr. 31.12.2022 var det 9 fast ansatte i TIL Fotball AS, på hel eller deltid. 

Helse, miljø og sikkerhet 

Tromsø IL driver sin virksomhet i leide lokaler på Alfheim Stadion i Tromsø. Arbeidsmiljøet i Tromsø IL vurderes å være godt. 

Tromsø IL er en del av Inkluderende Arbeidsliv (IA). Sykefraværet i idrettslaget er lavt. For konsernet samlet er fraværet på 1,69 %.  

Det har i 2022 også vært noen tilfeller av langtidsskade spillere. Det har i 2022 ikke vært noen ulykker som har medført person- 

eller materielle skader. Klubben anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 

Styreforsikring m.v 

Styremedlemmene er forsikret med styreansvarsforsikring og for øvrige ansatte foreligger også kriminalitetsforsikring.   

 

Likestilling, mangfold og bærekraft  

Likestilling og mangfold søkes ivaretatt i administrasjon, utvalg og styret. I tillegg arbeides det systematisk med likestilling, 

integrering og bærekraft i klubbens samfunns- og bærekraftbudsjett.  

Det vises i denne sammenheng til til.no/om-klubben/tilforalle. 

 

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og  

uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i  

leverandørkjeden.  

 

 Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene knyttet til Åpenhetsloven vil bli offentliggjort på hjemmesiden til TIL. 

Redegjørelsen er under arbeid, og vil publiseres innen lovens frist. 
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Tromsø den 7. mars 2023 
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3.1 Sak 5) Årsregnskap 2022 
 

 

 

Resultatregnskap 

 

Konsernet Tromsø IL Tromsø IL 

 

31.12.2022  31.12.2021  
Driftsinntekter 

(Noter) 31.12.2022  31.12.2021 

71 116 314  63 023 380 Salgsinntekter 1, 2, 3 58 114 318  50 013 346 

2 526 152  1 764 866 Leieinntekter  1 260 571  1 215 993 

5 387 924  6 076 194 Gevinst v/salg spillerrettigheter 4 0  0 

3 301 608  2 648 025 Andre driftsinntekter, gaver 5, 6, 7 410 443  298 201 

82 331 998  73 512 466 Sum driftsinntekter  59 785 332  51 527 540 

 

 

 
1 428 950 

  

 

 
765 188 

 

 
Driftskostnader 

Varekostnader 

 

 

 
8 

 

 

 
0 

  

 

 
0 

36 897 343  32 961 393 Lønn og sos. kostnader 9 30 345 027  28 349 347 

39 569 497  31 715 257 Andre driftskostnader 3, 9 24 430 708  21 078 872 

7 113 522  3 600 007 Ordinære avskrivninger 10 4 083 472  668 718 

1 503 727  1 312 907 Nedskrivning spillerrettigheter 4 0  0 

86 513 039  70 354 753 Sum driftskostnader  58 859 206  50 096 937 

 

 
-4 181 040 

  

 
3 157 712 

 

 
Driftsresultat 

  

 
926 126 

  

 
1 430 603 

 

 

 
9 640 

  

 

 
37 113 

 

 
Finansinntekter og kostnader 

Renteinntekter 

  

 

 
6 253 

  

 

 
448 

269  209 Annen finansinntekt  269  209 

-376 880  -538 020 Resultatandel tilknyttet selskap 6 0  0 

3 903 069  3 096 975 Rentekostnader 11, 12 916 363  655 669 

11 237  4 391 Annen finankostnad 4 11 237  4 391 

-4 281 276  -3 602 063 Netto finansposter  -921 078  -659 403 

 

 
-8 462 316 

  

 
-444 350 

 

 
Resultat før skattekostnad 

  

 
5 048 

  

 
771 200 

 

 
0 

  

 
0 

 

 
Skattekostnad på ordinært resultat 

 

 
13 

 

 
0 

  

 
0 

 

 
-8 462 316 

  

 
-444 350 

 

 
Årets resultat 

  

 
5 048 

  

 
771 200 

Tromsø Idrettslag 
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Overføringer: 

Overføring annen egenkapital 

 

 

14 

 

 

5 048 

  

 

771 200 

   Sum overføringer  5 048  771 200 
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Balanse pr. 31.12.2022 
Konsernet Tromsø IL Tromsø IL 

 

31.12.2022 31.12.2021 EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige anleggsmidler 

(noter) 31.12.2022  31.12.2021 

66 724 750 72 058 750 Bygninger og annen fast eiendom, tomter 10 542 750  573 750 

0 4 358 955 Anlegg under utførelse 10 0  0 

5 513 940 4 521 000 Kunstgressdekke 10 4 542 940  3 420 000 

925 818 

 
0 

1 060 800 

 
0 

Inventar og transportmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer i datterselskaper TIL Fotball AS og Bjerkakerhallen AS 

10 

 
5 

107 000 

 
14 926 211 

 225 900 

 
14 926 211 

51 838 096 52 214 976 Aksjer i tilknyttet selskap Alfheim Stadion II AS 6 27 122 830  27 122 830 

2 709 748 3 153 588 Spillerrettigheter 11 0  0 

1 763 656 1 794 152 Andre fordringer 15 0  0 
 

129 476 008 139 162 221 Sum anleggsmidler  47 241 731  46 268 691 
 

 

 
172 680 

 

 
223 469 

 
Omløpsmidler 

Varebeholdning 

 

 
8 

 

 
0 

  

 
0 

1 746 575 5 259 085 Kundefordringer 13, 16 720 299  4 606 852 

0 0 Fordringer mot datterselskaper 11 1 992 451  752 000 

9 164 915 5 161 270 Andre fordringer 13 5 607 377  3 531 836 

4 887 192 5 553 695 Kontanter, bank 17 3 007 046  2 192 043 
 

15 971 362 16 197 519 Sum omløpsmidler  11 327 174  11 082 731 
 

 
145 447 369 

 
155 359 739 

 
Sum eiendeler 

  
58 568 905 

  
57 351 422 

 

 

 

 

 
15 494 018 

 

 

 

 
21 128 084 

 
GJELD OG EGENKAPITAL 

Egenkapital 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
11 986 977 

  

 

 

 
11 981 929 

15 279 086 18 107 339 Minoritetsinteressens andel av egenkapital i TIL Fotball AS 14 0  0 
 

30 773 104 39 235 422 Sum opptjent egenkapital  11 986 977  11 981 929 
 

  
Sum egenkapital 

  
11 986 977 

  
11 981 929 

 

 
68 157 618 

 

 
78 566 909 

 
Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner 

 

 
12 

 

 
0 

  

 
0 

6 270 000 8 430 000 Annen langsiktig gjeld 12 4 320 000  6 480 000 
 

74 427 618 86 996 909 Sum langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  4 320 000  6 480 000 
 

 

 

 

 
7 215 475 

 

 

 

 
10 448 864 

 
 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 

  

 

 

 
1 464 458 

  

 

 

 
1 380 935 

5 942 692 7 982 299 Kassakreditt 12 0  0 

6 500 000 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 12 0  0 

3 658 660 2 849 301 Skyldig offentlige avgifter  3 249 500  2 358 271 

193 100 845 933 Forskudd fra kunder 18 193 100  845 933 

0 0 Gjeld til konsernselskap 11 34 023 536  30 071 270 

7 500 000 0 Kortsiktig lån  0  0 

9 236 721 7 001 011 Annen kortsiktig gjeld  3 331 333  4 233 083 
 

40 246 647 29 127 408 Sum kortsiktig gjeld  42 261 928  38 889 493 
 

 
145 447 369 

 
155 359 739 

 
Sum egenkapital og gjeld 

  
58 568 905 

  
57 351 422 

 

 
90 050 310 

 
88 499 208 

 
Pantestillelser 

  
0 

  
0 

 

 

 
Tromsø,07.03.2023 

      

   

Stig Bjørklund 

Styrets leder 

    

 

 

 

Tromsø Idrettslag 
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Kontantstrømoppstilling 

 

 

 

Konsernet Tromsø IL Tromsø IL 

 

Pr. 31.12.2022  Pr. 31.12.2021  Pr. 31.12.2022  Pr. 31.12.2021 

   
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 

   

-8 462 316  -444 350 Resultat før skatt 5 048  771 200 

-410 443  -298 201 Mottatte gaver -410 443  -298 201 

7 113 522  3 600 007 Ordinære avskrivninger 4 083 472  668 718 

1 503 727  1 312 907 Nedskrivning spillerrettigheter 0  0 

-5 387 924  -6 325 884 Gevinst ved salg av spillerrettigheter i konsolidert regnskap 0  0 

376 880  538 020 Resultatandel tilknyttet selskap Alfheim Stadion II AS 0  0 

3 512 510  -3 604 646 Endring kundefordringer 3 886 553  -4 260 639 

50 789  45 691 Endring beholdning varer 0  0 

-3 233 389  1 070 207 Endring leverandørgjeld 83 523  1 127 428 

-958 577  -1 169 489 Endring andre tidsavgrensningsposter 625 752  6 241 732 

-5 895 221  -5 275 739 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 273 905  4 250 238 

    

 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

   

-261 064  -602 463 Investert i inventar, utstyr -11 796  -24 408 

-5 044 716  -433 010 Investert i kunstgressdekke -5 044 716  -433 010 

-32 745  -858 299 Investert anlegg under oppføring (idrettshall Bjerkaker) 0  0 

7 060 000  0 Avgang i anleggsmidler 0  0 

-1 721 843  -5 382 669 Investert i spillerrettigheter kjøpt fra andre klubber inkl. agenthon 0  0 

13 549 878  8 021 212 Salgssum spillerrettigheter v/salg til andre klubber 0  0 

13 549 510  744 771 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 056 512  -457 418 

    

 
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

   

30 496  30 496 Endring langsiktig fordringer 0  0 

410 443  298 201 Mottatt gaver likvider 410 443  298 201 

-12 569 291  -3 233 572 Langsiktig gjeld -2 160 000  -2 160 000 

-652 833  -1 366 400 Forskudd fra kunder -652 833  -1 366 400 

4 460 393  7 953 393 Endring kassakreditt 0  0 

-8 320 792  3 682 118 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 402 390  -3 228 199 

 

 
-666 502 

  

 
-848 850 

 

 
Netto endring likvider 

 

 
815 003 

  

 
564 621 

5 553 695  6 402 545 Likvidbeholdning 1.1. 2 192 043  1 627 423 

4 887 193  5 553 695 Likvidbeholdning 31.12. 3 007 046  2 192 043 

TROMSØ IDRETTSLAG 
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Noter til regnskapet pr. 31.12.2022 

 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernet Tromsø IL omfattes av 

 

Konsolideringsprinsipper 
Konsernregnskapet omfatter følgende selskaper: 

Tromsø Idrettslag 

Datterselskaper: 

Bjerkakerhallen AS (100% eid av Tromsø IL) TIL 

Fotball AS (eid 56,40% av Tromsø IL) 

 

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. 

Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Aksjer i tilknyttede selskap er i idrettslagets regnskap vurdert etter kostmetoden, mens 

aksjer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

 

Datterselskap/tilknyttet selskap 
Datterselskapene er i "morselskapet" Tromsø ILs regnskap vurdert etter kostmetoden 

Tilknyttede selskap er i "morselskapet" Tromsø ILs regnskap vurdert etter kostmetoden. 

 

Det foretas nedskrivning når det identifiseres et varig verdifall. Eventuelle nedskrivninger klassifiseres under finansposter. 

 

Driftsinntekter 
Tromsø Idrettslag inngikk 01.01.2010 en 10 årig samarbeidsavtale med TIL Fotball AS, hvor TIL Fotball AS betaler et årlig honorar til 

Tromsø IL for markeds- og billettrettighetene. Det årlige honoraret skal dekke alle driftskostnadene som Tromsø Idrettslag har knyttet til 

toppfotball, noe som medfører at driftsresultatet i Tromsø Idrettslag skal samsvare med driftsresultatet for breddeavdelingen. Honoraret 

akonto faktureres gjennom året. Pr. 31.12. foretas periodisering av rest påløpt honorar. Se note 11. 

Samarbeidsavtalen forlenges med ett år av gangen. 

 

Tromsø Idrettslag har i tillegg inngått samarbeidsavtale med TIL Fotball AS vedrørende investeringer i spillerrettigheter. Ihht 

samarbeidsavtalen mellom Tromsø Idrettslag og TIL Fotball AS blir alle gevinster knyttet spillersalg overført til TIL Fotball AS. Likeledes blir 

kostnader knyttet til kjøp av spillere viderebelastet TIL Fotball AS. 

 

Medlemskontingent og treningsavgifter/egenandeler inntektsføres på grunnlag av betaling fra medlemmene. 

 

Tromsø Idrettslag mottar årlige tilskudd til bl.a. samfunnsprosjekt, tilskudd til drift av stadion, reisetilskudd, LAM midler, 

grasrotmidler, mva kompensasjon og tilskudd fra UEFA. 

Tilskuddene inntektsføres som driftsinntekt på grunnlag av mottatte betalinger. Se note 12 

 

TROMSØ IDRETTSLAG 
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Tromsø Idrettslag får årlige gaver og bidrag. Gavene inntektsføres som driftsinntekt på mottakstidspunkt. Det påhviler 

ingen vilkår eller forpliktelser knyttet til de mottatte gavene. Se note 7. 

 

Kiosksalg, draktreklame, inntekter av fotballskoler og øvrige sponsorinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. 

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til 

varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 

på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for 

å dekke antatt tap. 

 

 

 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets antatte levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 

under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

 

 

Skatt 
Tromsø Idrettslag er ikke skattepliktig for sin virksomhet. Datterselskapene driver skattepliktig virksomhet. Skattekostnaden i 

resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel pr. 31.12.2022 er beregnet 

med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 

underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 

kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2022. 

 

 

 

Endring av regnskapsprinsipper 
Klubben/selskapet endret i 2019 prinsipp knyttet til behandling av avskrivninger spillerrettigheter. Tidligere ble det foretatt en individuell 

vurdering pr spiller basert på en verdivurdering herunder alder, spilletid, kontrakts lengde og andre forhold. Nå blir samtlige spillere 

avskrevet hvert år fordelt på 12 måneder, som samsvarer med rapportering til NFF. 



34 
 

Tromsø Idrettslag 

Noter til regnskapet pr. 31.12.2022 

for morselskapet og konsernet Tromsø Idrettslag 

 

Konsern 

 

Morselskap: Tromsø Idrettslag 

Datterselskaper: Bjerkakerhallen AS 100 % 

TIL Fotball AS 56,40 % 

 

 

 

 

Note 1 Virksomhetsområder 
 

Tromsø Idrettslag er en ideell organisasjon, stiftet 15.09.1920. Klubbens A-lag 

har med unntak av sesongen 2002, 2014 og 2020 spilt sammenhengende i 

eliteserien fra 1986 t.o.m. 2019. Klubbens hjemmearena er Alfheim Stadion. 

Tromsø Idrettslag ble Norgesmester i cupen både i 1986 og i 1996, og har 

seriesølv fra 1990 og 2011 samt bronse i serien i 1989, 2008 og 2010. 

 

Tromsø Idrettslag vedtok høsten 2009 å omorganisere sin virksomhet. I den 

forbindelse ble TIL Holding AS (nå TIL Fotball AS) stiftet med de to 

datterselskapene TIL Fotball AS og TIL Spiller AS. Tromsø Idrettslag solgte 

31.12.2009 alle sine økonomiske rettigheter til spillerne til TIL Spiller AS og solgt 

alle sine markedsrettigheter til TIL Fotball AS. TIL Spiller AS ble i 2014 

innfusjonert i morselskapet TIL Holding AS. Tromsø Idrettslag har pr. 31.12.2019 

en eierandel i TIL Holding AS på 73,4356%. TIL Fotball AS ble i 2019 innfusjonert 

i TIL Holding AS. TIL Holding AS byttet deretter navn til TIL Fotball AS. 

 

 

Note 2 Forpliktelser og rettigheter ved spillerkjøp/spillersalg som ikke er opptatt i idrettslagets balanse 
 

Tromsø Idrettslag har i forbindelse med kjøp av spillere garantert selgende 

klubb ytterligere oppgjør etter et gitt antall spilte kamper. Ved salg av s har 

Tromsø Idrettslag rett til ytterligere oppgjør etter et gitt antall spilte kamper. 

Inntektene/kostnadene tas først når antall kamper er spilt. 

De økonomiske rettigheter til spillerne i Tromsø IL er eid av TIL Fotball AS, 

således vil disse latente forpliktelsene og latente gevinstene 

viderebelastes/godskrives fra Tromsø IL til TIL Fotball AS når dette er aktuelt. 

 

 

Note 3 Nærstående parter 

Med grunnlag i de underliggende eierinteresser og samarbeidsavtaler 

anses følgende som nærstående parter til Tromsø Idrettslag: 
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Alfheim Stadion ll AS  

Alfheim Stadion AS 

Bjerkakerhallen AS 

TIL Fotball AS 

 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Tromsø Idrettslag og TIL Fotball AS, som gjelder fra og med 

01.01.2010. 

Inntektsført honorar ekskl. mva som TIL Fotball AS har betalt til Tromsø 

Idrettslag for markeds- og billettrettigheter i 2022 utgjør kr 32.705.252. 

Tilsvarende honorar for 2021 utgjorde kr 23.613.576. Det årlige honorar fra TIL 

Fotball AS skal dekke alle kostnader som Tromsø IL har knyttet til TIL Fotball AS. 

Driftsresultatet i årsregnskapet til Tromsø Idrettslag tilsvarer dermed 

driftsresultatet i Tromsø Idrettslags breddeavdeling. 

 

Tromsø Idrettslag kjøper tjenester knyttet til daglig ledelse, regnskaps og 

administrasjon hos TIL Fotball AS. Honorar for dette utgjorde kr 125.00 og kr 

250.000 i 2021. 

 

TIL Fotball AS leier tribune vest og bane hos Alfheim Stadion II AS og leier 

tribune øst hos Alfheim Stadion AS. TIL Fotball AS fakturerer Trom for baneleie 

knyttet til TIL Breddes bruk av anlegget. Leiekostnaden for Tromsø Idrettslag 

utgjorde kr 0 i 2022 mot kr 245.000 i 2021. 

 

Mellomværende mellom Tromsø Idrettslag og datterselskapene er renteberegnet i samsvar med 

inngåtte låneavtaler. 

 

I konsernregnskapet er alle transaksjoner og mellomværende mellom Tromsø Idrettslag og 

datterselskapene eliminert. 

 

 

Note 4  

                                       Økonomiske rettigheter i spillere  

                         Konsernet Tromsø IL 

TIL Fotball AS har, etter innfusjonering av datterselskapet TIL Spiller AS i 2014, 

overtatt alle de økonomiske rettighetene som TIL Spiller AS ha eventuelle 

fremtidige gevinster ved spillersalg fra Tromsø IL. Disse rettighetene er 

klassifisert og balanseført som finansielle omløpsmidler. 

 

De økonomiske spillerrettighetene er balanseført pr. 31.12.2022 til laveste 

verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi basert på individuell vurdering av 

hver enkelt spillerrettighet. TIL Fotball AS eier pr. 31.12.2022 de økonomiske 

rettighetene til samtlige spillere i Tromsø IL's lag i eliteserien.  
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Balanseført verdi av de økonomiske spillerrettighetene pr. 31.12.2022 består av følgende: 

 

Anskaffelseskost 01.01. 6 149 262 

Tilgang spillerrettigheter inkl. agenthonorar 1 721 843 

Avgang spillerrettigheter (anskaffelseskost) -750 137 

Anskaffelseskost 31.12. 7 120 968 

Akkumulert nedskrivning spillerrettigheter pr. 31.1 -3 248 931 

Endret prinsipp 2019 iht NFF -1 162 289 

Balanseført verdi spillerrettigheter 31.12. 2 709 748 

 
Årets nedskrivning spillerrettigheter i beholdning 

 
1 944 585 

Årets reversering nedskrivning spillerrettigheter -529 039 

 

Tilgang spillerrettigheter i 2022 vedrører 5 spillere, samt agenthonorar for 7 spillere. 

Avgang/terminering spillerrettigheter i 2022 består av spillerrettigheter til 3 

spillere som er solgt er hvor hvor kontrakten med Tromsø IL er utløpt/terminert 

pr. 31.12.2022. 
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Note 5 Aksjer 

Tromsø IL 

Aksjer i datterselskap 

 

 

Aksjekapital Antall aksjer  Pålydende Anskaffelses  Nedvurdering Bokført Eierandel 

Selskap  i vår eie pr. aksje kost verdi i % 

Bjerkakerhallen AS 500 010 30 16 667,00 3 074 894 0 3 074 894 100,00 % 

TIL Fotball AS 6 707 477 3 783 082 1,00 17 371 962 -5 520 645  11 851 317 56,40 % 

 

Aksjene i datterselskapet Bjerkakerhallen AS er vurdert til kostpris. 

 

Aksjene i datterselskapet TIL Fotball AS er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. 

Det har ikke vært noen endringer i aksjeverdi 2021. 

 

 

Nøkkeltall vedrørende aksjer i datterselskaper: 

 
 
Selskap 

Forretnings- 

kontor 

Eier- 

stemmeandel 

EK pr. 

01.01 

Årets 

resultat 

EK pr. 

31.12 

Bjerkakerhallen AS Tromsø 100,00 % 1 022 114 -1 980 548 -958 434 

TIL Fotball AS Tromsø 56,40 % 30 402 224 -6 109 937 24 292 287 
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Note 6 Aksjer i tilknyttet selskap  

Tromsø IL 
 

Aksjekapital Antall aksjer 

 

Pålydende 

 

Anskaffelses 

 

Nedvurdering 

 

Bokført 

 

Eierandel 

Selskap i vår eie pr. aksje kost  verdi i % 

Alfheim Stadion II AS 17 040 817 4 175 000 1,00 27 968 608 -845 778 27 122 830 24,50 % 
 

Aksjer i tilknyttet selskap er i idrettslagets regnskap vurdert etter kostmetoden. 

Aksjene i det tilknyttede selskap Alfheim Stadion II AS er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Det 

har ikke vært noen endringer i selskapets aksjeverdi i 2021. 

 

Konsern 

Aksjekapital Antall aksjer Pålydende  Anskaffelses Nedvurdering Resultatandel Bokført Eierandel 

Selskap i vår eie pr. aksje kost akkumulert 01.01. tilknyttet selskap 202 verdi i % 

Alfheim Stadion II AS 17 040 817 8 350 000 1,00 55 937 216,00 -3 722 240,00 -376 880,00 51 838 096,00 49,00 % 

 

Tromsø Idrettslag og TIL Fotball AS eier hver 24,5% av aksjene i Alfheim Stadion II AS. 

 

Nøkkeltall vedrørende aksjer i tilknyttet selskap: 

 
Selskap 

 
Forretnings- 

kontor 

 

Eier- 

stemmeandel 

 

EK pr. 

01.01 

 

Årets 

resultat 

 

EK pr. 

31.12 

Alfheim Stadion II AS Tromsø 49,00 % 3 567 428 -1 091 956 2 475 472 

Alfheim Stadion AS Tromsø 49,00 % 489 925 162 689 652 614 

 

Alfheim Stadion II AS har inngått avtale med utbygger om salg av et større tomteområde utenfor Alfheim Stadion. Verdien av denne salgsavtalen 

medfører at virkelig verdi av egenkapitalen i Alfheim Stadion II AS er vesentlig høyere enn bokført egenkapital. Denne merverdien er hensyntatt 

i forbindelse med vurdering av virkelig verdi på konsernet Tromsø Idrettslag sine aksjer i Alfheim Stadion II AS pr. 31.12.2022. 

 

 

Note 7 Tilskudd og gaver 

 

Tromsø Idrettslag mottar årlige tilskudd til bl.a. samfunnsprosjekt, tilskudd til drift av stadion, reisetilskudd, LAM midler, grasrotmidler, mva kompensasjon og tilskudd fra UEFA. 

Tilskuddene inntektsføres som driftsinntekt på grunnlag av mottatte betalinger. 

 

Tromsø Idrettslag får årlige gaver og bidrag. Gavene inntektsføres som driftsinntekt på mottakstidspunkt. Det påhviler ingen vilkår eller forpliktelser knyttet til de motatte gavene. 

Inntektsførte gaver pr. 31.12. består av: 

Tromsø IL Konsernet Tromsø IL 
 2022 2021 2022 2021 

Pengegaver 

 

 
Note 8 Varelager 

410 443 298 201 7 141 430 298 201 

 

Konsern: 

Varelageret på kr 172.680 består av supporterutstyr og varebeholdning drikke. Varelageret er verdsatt til kostpris. 
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Note 9 Lønnskostnader 

Tromsø IL Konsernet Tromsø IL 

Lønnskostnader består av: 2022 2021  2022 2021 

Lønninger og andre oppg.pl. ytelser 26 692 759 24 956 631  32 566 489 29 177 097 

Arbeidsgiveravgift 2 230 825 2 125 044  2 750 437 2 491 659 

Pensjonskostnader 810 710 687 208  954 557 783 258 

Andre ytelser 610 733 580 464  625 860 509 379 

Sum 30 345 027 28 349 347  36 897 343 32 961 393 

 
Gjennomsnittlig antall årsverk 

 
40,0 

   
48,2 

 

 

Idrettslaget og datterselskapet TIL Fotball AS er pliktig til å ha OTP eller annen pensjonsordning som minst dekker minimumskravet til OTP. 

Idrettslaget og TIL Fotball AS har opprettet en innskuddsbasert pensjonsordning som oppfyller kravene i loven om obligatorisk 

tjenestepensjon. 

 

Tromsø IL Konsernet Tromsø IL 

 

 2022 2021  2022 2021 

Kostnadsført premie til OTP 449 280 405 118  525 006 573 492 

Kostnadsført premie til avtalefestet pensjon (AFP) 361 430 282 090  429 551 282 090 

Sum pensjonspremier 810 710 687 208  954 557 855 582 
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Daglig leder er ansatt i TIL Fotball AS men er også daglig leder i Tromsø Idrettslag. Tromsø Idrettslag har betalt et honorar 

på kr 125.000 i 2022 og kr 250.000 2021 til TIL Fotball AS for daglig ledelse, regnskaps- og adm.tjenester. 

I konsernregnskapet er adm.honoraret eliminert. 

Det er ikke utbetalt styrehonorar i idrettslaget eller noen av datterselskapene verken i 2022 eller 2021. 

Honorar til revisor: 

Kostnadsført honorar til revisor utgjør: 

 

Tromsø IL Konsernet Tromsø IL 

 

 2022 2021  2022 2021 

Revisjonshonorar inkl. særattestasjoner 97 282 63 500  228 815 155 800 

Tekn. utarb. ligningspapirer samt regnskap pr 31.12. Tekn. 

utarb. konsolidert regnskap til NFF og attestasjon 

rapporteringspakke til NFF 

   21 847 

  
   36 981 

  45 000 

 
  34 787 

    43 755 

 
    36 981 

  72 500 

 
   69 574 

Utvidede revisjonshandlinger og annen regnskapsmessig bistan 5 062 5 000  5 655 18 500 

Sum honorar * 161 171 148 287  315 205 316 374 
 

* Sum honorar på Tromsø Idrettslag er etter forholdsmessig fradrag mva 

Ytelser til ledende personer 

Daglig leder 

2022 2021 

Lønn 1 336 944 1 083 333 

Annen godtgjørelse 16 632 9 800 

Sum ytelser til daglig leder 1 353 576 1 093 133 
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Note 10 Varige driftsmidler     

Tromsø IL: 
 

Klubbhus 

 

Kunstgress- 

 

Driftsløsøre, 
 Bjerkaker dekke inventar Kontormaskiner Tomter Sum  

Anskaff. kost 01.01. 695 178 4 895 110 532 064 197 376 114 250 6 433 978  

+ Tilgang 0 5 044 716 0 11 796 0 5 056 512  

- Avgang 0 0 0 0 0 0  

= Anskaff. kost 31.12. 695 178 9 939 826 532 064 209 172 114 250 11 490 490  

- Akkm. ord. avskrivninger -266 678 -5 396 886 -443 564 -190 672 0 -6 297 800  

= Bokført verdi 31.12. 428 500 4 542 940 88 500 18 500 114 250 5 192 690  

 
Årets ord. avskrivning 

 
31 000 

 
3 921 776 

 
85 500 

 
45 196 

 
0 

 
4 083 472 

 

 
Årets ord. avskrivn. i % 

 
4 % 

 
10 % 

 
30 % 

 
30 % 

 
0 

  

 
Konsern: 

 

 
Bygg o.a. 

 

 
Klubbhus 

 

 
Kunstgress- 

 

 
Driftsløsøre, 

  

 
Anlegg under 

 

 fast eiendom Bjerkaker dekke inventar Tomter utførelse Sum 

Anskaff. kost 01.01. 75 247 443 695 178 6 190 810 4 613 234 114 250 4 358 955 91 219 870 

+ Tilgang 4 391 700 0 5 044 716 261 064 0 32 745 9 730 225 

- Avgang -7 060 000 0 0 0 0 -4 391 700 -11 451 700 

= Anskaff. kost 31.12. 72 579 143 695 178 11 235 526 4 874 298 114 250 0 89 498 395 

- Akkm. ord. avskrivninger -6 397 143 -266 678 -5 721 586 -3 948 480 0 0 -16 333 887 

= Bokført verdi 31.12. 66 182 000 428 500 5 513 940 925 818 114 250 0 73 164 508 

 
Årets ord. avskrivning 

 
2 634 700 

 
31 000 

 
4 051 776 

 
396 046 

 
0 

 
0 

 
7 113 522 

 
Årets ord. avskrivn. i % 

 
4 % 

 
4 % 

 
10 % 

 
30 % 

 
0 

 
0 

 

 

 

Note 11 Mellomværende med datterselskapene Bjerkakerhallen AS og TIL Fotball AS Tromsø IL 

Mellomværende med Bjerkakerhallen AS 

 

Tromsø Idrettslag hadde pr. 31.12. følgende mellomværende med datterselskapet Bjerkakerhallen AS: 

 

 2022 2021 

Fordring Bjerkakerhallen AS 1 200 000 0 
 

 

Det er ikke beregnet renter av mellomværende. 

 

Mellomværende med TIL Fotball AS: 

 

Tromsø Idrettslag hadde pr. 31.12. følgende mellomværende med selskapet TIL Fotball AS: 

Se note 11 vedrørende transaksjoner med nærstående parter. 

 2022 

Korts. Fordring Annen 

 
korts.gjeld 

 
Korts. Fordring 

2021 

nnen korts.gjeld 

TIL Fotball AS 792 451 34 023 536 752 000 30 071 270 

Sum mellomværende pr. 31.12. 792 451 34 023 536 752 000 30 071 270 

 

Kortsiktig gjeld til TIL Fotball AS er pr. 31.12.2022 renteberegnet med 3% tilsvarende kr 914.503 

 

Note 12 Langsiktig og kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner  

Tromsø IL 

Tromsø Idrettslag har pr. 31.12.2022 en langsiktig gjeld til Troms Kraft AS på kr 4.320.000. Den langsiktige gjelder tilsvarer verdien av motytelsen av en 6 årig 

sponsoravtale mellom Tromsø IL og Troms Kraft AS løpende fra 01.01.2019. Gjelden må sees i sammenheng med avtalen mellom partene om gavesalg av 

Troms Kraft AS sine aksjer i Alfheim Stadion II AS til Tromsø IL. 

 

Konsernet Tromsø IL 

Konsernet Tromsø Idrettslag har pr. 31.12.følgende lån hos kredittinstitusjoner: 
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Lån hos kredittinstitusjoner Lånetaker 2022 2021 Innfrielsesdat Pantesikkerhet: 

Lån hos Sparebank1 Nord Norge Portefølje Bjerkakerhallen AS 68 157 618 78 566 909 Innfrielse mello Pantesikkerhet i tomter, bygninger o.a fast eiendom, bankinnskudd 

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 68 157 618 80 590 481 
 

 

 

Kortsiktige lån hos kredittinstitusjoner  Lånetaker 2022 2021 Innfrielsesdat Pantesikkerhet: 

Kassakreditt TIL Fotball AS 5 942 692 7 982 299 Pantesikkerhet i selskapets aksjer i Alfheim Stadion II AS 

Kortsiktig gjeld SMN TIL Fotball AS 6 500 000 0 Pantesikkerhet i selskapets aksjer i Alfheim Stadion II AS 
 

Sum kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner pr. 31.12. 12 442 692  7 982 299 

 

 

 

Langsiktige lån hos samarbeidspartnere Lånetaker 2021 2020 Innfrielsesdat Pantesikkerhet: 

Langsiktig lån fra tre samarbeidspartnere TIL Fotball AS 1 200 000 1 200 000 Lånene forfalle Pantesikkerhet i TIL Fotball AS sine aksjer i Alfheim Stadion II AS 

Langsiktig lån fra en samarbeidpartner TIL Fotball AS  750 000 750 000 Lånene forfalle Pantesikkerhet i TIL Fotball AS sine aksjer i Alfheim Stadion II AS 

Langsiktig gjeld til Troms Kraft AS (motyte Tromsø IL 4 320 000 6 480 000 Gjelden forfaller med 1/6 hvert år i 6 år 

Sum annen langsiktig gjeld 6 270 000  8 430 000 
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Note 13 Skatter 
 

Tromsø Idrettslag er ikke skattepliktig for sin virksomhet. Datterselskapene driver skattepliktig virksomhet. 

Tromsø Idrettslag kan som skattefri ideell organisasjon ikke inngå i skattekonsern med sine datterselskaper som er aksjeselskaper. 

Alle datterselskap avregner ligningsmessig underskudd til fremføring mot årets overskudd. Det blir 

derfor ingen betalbar skatt i 2021 og da utsatt skattefordel ikke er balanseført i noen av disse 

selskapene blir konsernet Tromsø Idrettslag sin skattekostnad kr 0. 

Det vises til datterselskapenes årsregnskaper for 2021 hva angår nærmere detaljer om spesifikasjon av årets skattepliktige inntekter. 

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av 

regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Følgende poster inngår i 

datterselskapenes utsatt skatt beregningen pr. 31.12.: 

 

TIL Fotball AS Bjerkakerhallen AS 
Midlertidige forskjeller knyttet til 2022 2021 2022 2021 

Markedsrettigheter, varige driftsmidler -661 358 -818 266  4 685 959 4 033 533 

Fordringer -31 000 -13 000  0 0 

Andre forskjeller -3 081 546 -1 769 239  0 0 

Netto midlertidige forskjeller -3 773 904 -2 600 505  4 685 959 4 033 533 

Ligningsmessig underskudd til framføring -93 325 436 -88 399 785  -8 719 290 -6 086 316 

Grunnlag utsatt skattefordel -97 099 340 -91 000 290  -4 033 331 -2 052 783 

 
Utsatt skattefordel blir: 

 
-21 361 855 

 
-20 020 064 

  
-887 333 

 
-451 612 

Utsatt skattefordel i % av grunnlag 22 % 22 %  22 % 22 % 

 

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i konsernselskapenes regnskaper pr. 31.12.2022 

 

Note 14 Egenkapital 
 

Tromsø IL  Konsernet Tromsø IL  

2022 2021 2022 2021 

Egenkapital 1.1. 11 981 929 11 210 730  39 235 422 39 679 774 

Årets resultat 5 048 771 199  -8 462 317 -444 350 

Gjeldskonvertering 0 0    

Gjeldsettergivelse 0 0    

Egenkapital 31.12. 11 986 977 11 981 929  30 773 103 39 235 422 

 

Herav utgjør minoritetsinteressens andel av egenkapital i TIL Fotball AS 15 279 086 18 107 339 

 

Note 15 Andre langsiktige fordringer/Andre kortsiktige fordringer 
 

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er gruppert som 

langsiktige fordringer,mens øvrige fordringer er gruppert som kortsiktige 

fordringer. 

 

Tromsø IL 
 
Andre fordringer pr. 31.12. består av: 

2022 

Langsiktig 

fordringer 

 

Kortsiktig 

fordringer 

 2021 

Langsiktig 

fordringer 

 

Kortsiktig 

fordringer 

Depositum leiligheter 0 61 072  0 29 000 

Forskudd lønn, korts.lån og andre fordringer ansatte 0 41 599  0 7 235 

Forskuddsbetalte kostnader 0 1 034 784  0 686 404 

Andre kortsiktige fordringer 0 4 469 923  0 2 809 196 

Sum andre fordringer 0 5 607 380  0 3 531 837 

 

 
Konsern 

 

 

 
2022 

   

 

 
2021 

 

Andre fordringer pr. 31.12. består av: 

 
Depositum leiligheter 

Langsiktig 

fordringer 

Kortsiktig 

fordringer 

61 072 

 Langsiktig 

fordringer 

Kortsiktig 

fordringer 

29 000 

Forskudd lønn, korts.lån og andre fordringer ansatte  54 349   1 315 

Forskuddsbetalte kostnader 1 763 656 2 228 868  1 794 152 2 249 643 

Andre kortsiktige fordringer  6 820 626   2 881 308 

Sum andre fordringer 1 763 656 9 164 915  1 794 152 5 161 270 
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Av konsernets langsiktig fordring pr. 31.12.2022 vedrører kr 1.763.656 forskuddsbetalt husleie. 

Beløpet kostnadsføres linært over leieperioden frem til 31.10.2080. 
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Note 16 Kundefordringer 
 

Tromsø IL: 

Kundefordringene er vurdert til pålydende pr. 31.12 da det ikke hefter tapsrisiko for Tromsø IL ved disse. 

Det har ikke vært noen konstaterte tap på fordringer verken i 2022 eller 2021. 

Kundefordringer i utenlandsk valuta er vurdert til kurs pr. 31.12 

 

Konsern: 

Kundefordringer er nedvurdert med kr 13.000 i avsetning til tap på fordringer. Avsetningen er ikke endret sammenlignet med 31.12.2022. 

Konstaterte tap på fordringer utgjør kr 0 i både 2022 og 2021. 

 

 

Note 17 Bundne midler 
 

Av idrettslaget og konsernets bankinnskudd pr. 31.12. var følgende bundne midler: 

 
 2022 

Tromsø IL 

 
Konsern 

2021 

Tromsø IL 

 
Konsern 

Bundet for skattetrekk 1 323 239 1 565 255 1 274 721 1 480 725 

 
Note 18 Forskudd fra kunder 

    

 

Forskudd fra kunder pr. 31.12. består av følgende Tromsø IL  Konsernet Tromsø IL 

 2022 2021  2022 2021 

Forskuddsutbetalt gave/tilskudd for 2022 i 2021   0 0 

Forskuddsfakturerte inntekter pr. 31.12.2022 193 100 262 600  193 100 262 600 

Forskuddsutbetalt gavefond 2021/2022 i 2022 0 583 333  0 583 333 

Forskuddsfakturerte sesongkort 0 0  0 0 

Sum forskudd fra kunder 193 100 845 933  193 100 1 091 030 
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3.2 Revisors beretning 
 

 
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av 

det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. side 1 av 2 
 

 

 

 
Uavhengig revisors beretning 

Til Årsmøtet i Tromsø Idrettslag 

Konklusjon 

Vi har revidert åresregnskapet til Tromsø Idrettslag. 

BDO AS 
Klæbuveien 127B 
7031 Trondheim 

 

 
 
 

 Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av klubben og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser 

i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
 Annen informasjon  

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 

årsberetningen. 

 
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet 

er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet 

og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

• Gir klubbregnskapet et rettvisende 

bilde av klubbens finansielle stilling per 

31. desember 2022 og av dets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 

denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 

bilde av konsernets finansielle stilling 

per 31. desember 2022 og av dets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 

denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Årsregnskapet består av: 

• Klubbregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2022, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2022, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 
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i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen 

informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

 
Konklusjon om årsberetningen 

 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

 
• er konsistent med årsregnskapet og 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

 
 Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til klubbens og konsernets evne til 

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 
 Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 

for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 
 

 
BDO AS 

 
Arve Garberg 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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3.3 Rapport fra kontrollkomiteen 
Møte 3.3.23. 

Tilstede: Sebastian Henriksen, Berit Haugan, Stig Eriksen, Øyvind Alapes og Bente Ødegaard 

Forfall: Jo Aarseth 

 

Kontrollkomiteen har gjennomført to møter i perioden. 

Ledelsen i Tromsø IL har møtt forberedt og gitt kontrollkomiteen innsikt i klubbens økonomi, samt 

sportslige prioriteringer. 

Tromsø IL har i inneværende periode prioritert den sportslige satsingen og jobbet målrettet for å gi 

best mulig rammevilkår for sporten og utvikling av spillere. Ledelsen har styrket støtten og 

kompetanse innenfor sporten, og dette har gitt tilfredsstillende resultater. 

Ledelsen har også prioritert kommunikasjon og markedssiden, samt økt synlighet innenfor sosiale 

medier.  

Tromsø IL vant Nordnorsk kommunikasjonspris 2022 under KomNord – konferansen i 2023. Det var 

første gang en fotballklubb som vant kommunikasjonsprisen, og klubbens ledelse er stolt over 

utmerkelsen. 

Klubbledelsen jobber målrettet for økt synlighet lokalt og nasjonalt, samt å gi gode opplevelser for 

publikum på kamparenaen. Det er derfor gledelig at klubben og kommunen har blitt enige om at 

kommunen skal overta eierskapet av Alfheim stadion II. Dette gir Tromsø IL mulighet til å sette 

søkelys på sin kjernevirksomhet og ikke bruke egne ressurser til å utvikle Alfheim stadion. 

Økonomien i klubben er noe utfordrende, men det gode arbeidet med å øke inntektene fortsetter. 

Klubben har fortsatt god kostnadskontroll. TIL Yngres drives i balanse, mens Lerøyhallen går noe i 

minus. 

Kontrollkomiteen er tilfreds med driften, samt klubbens arbeid med å videreutvikle klubben i tråd 

med dens verdier; Stolthet, Lagånd og Redelig spill. 

Tromsø, 06.03.23 

Bente Ødegaard 

Leder, Kontrollkomiteen 
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Sak 6) Innkomne forslag og saker 

a) Veien framover for TIL2020 – TIL 
 

Fotballklubbene Tromsø IL 2020 og Tromsø IL har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere muligheten 

for en fremtidig plattform som felles organisasjon. Arbeidsgruppen består av 2 styremedlemmer og 

en daglig leder fra hver av klubbene. Arbeidsgruppen ber om fullmakt til å fortsette arbeidet med 

mål om å presentere en skisse for felles plattform og organisasjonsform for klubbene på årsmøtet i 

2024. 

TIL2020:  

• Styreleder Linda Wilhelmsen 

• Nestleder Skule Elvevold 

• Daglig leder Martin Skogstad 

TIL: 

• Styreleder Stig Bjørklund 

• Styremedlem Stine Akselsen 

• Daglig leder Øyvind Alapnes 

 

Forslag til vedtak: Arbeidsgruppen ber om fullmakt til å fortsette arbeidet med mål om å presentere 

en skisse for felles plattform og organisasjonsform for klubbene på årsmøtet i 2024. 

 

Sak 7) Fastsette medlemskontingent 
I Tromsø IL i dag har vi en to-delt medlemskontingent. Alle fotballspillere betaler 100 kr for å være 

medlem i klubben, uansett alder eller nivå. Alle andre som ønsker å være medlem i klubben blir 

benevnt som ikke-aktive medlemmer og der er summen 200 kr for å være medlem. 

Et medlemskap i et idrettslag har stor betydning. Mange idrettslag opplever at det er vanskelig å få 

foreldre og andre engasjerte personer til å melde seg inn i idrettslag. Mange forstår nok ikke 

viktigheten av dette mens andre igjen ikke bryr seg. Vi tror også det er en kategori av folk som velger 

å ikke melde seg inn på grunn av for høy medlemskontingent. 

Skillet for å være medlem i Tromsø Idrettslag bør ikke gå mellom utøver eller ikke-utøver. Skillet skjer 

i det man passerer 15 år og dermed er stemmeberettiget i klubben. 

I Tromsø IL har man også vedtatt at man som trener og lagleder i klubben må være medlem.  

Det foreslås at eksisterende kontingentstruktur forblir uendret: 

Barn under 16 år: 100 kr 

Barn over 16 år og voksne: 200 kr 
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Sak 8) Budsjett 2023 

Budsjett konsern 2023 
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Budsjett yngres avdeling 2022 
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Sak 9) Innstilling fra valgkomiteen 
 

Styret; Følgende innstilling er lagt fram av valgkomiteen:  

Stig Bjørklund                                   Leder (2023)                                   Gjenvalg  

Astrid Strandbu                                Nesteleder (2022-23 )                  Ikke på valg   

Lars Espejord                                   Medlem (2023)                               Gjenvalg 

Morten Kræmer                              Medlem (2022-2023)                    Ikke på valg  

Stine Akselsen                                  Medlem (2022-2023)                   Ikke på valg  

Therese Elde                                    Medlem (2023-2024)                    Ny 

Shilan Ghadani                                Varamedlem (2023-2024)            Gjenvalg 

 
Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg er som følger: 

Bente Ødegård                                 Leder (2023-2024)                          Gjenvalg 

Jo Aarseth                                          Medlem (2023)                               Gjenvalg                          

Sebastian Henriksen                      Medlem (2023-2024)                      Gjenvalg 

Berit Haugan                                     Varamedlem (2022-2023)            Ikke på valg 

Valgkomiteens innstilling til hederstegnkomite er som følger: 

Helge Kræmer                                  Medlem (2022-2025)                    Ikke på valg 

Sverre Lennart Isaksen                  Medlem (2022-2025)                     Ikke på valg 

Vibeke Larsen                                   Medlem (2023-2024)                    Gjenvalg 

Hans Thore Hanssen                      Medlem (2022-2025)                     Ikke på valg 

Cecilie Nøstvik                                  Medlem (2021-2024)                    Ikke på valg 

 

Styrets innstilling til valgkomite er som følger: 

Jørgen Fossland                              Leder (2023-2024)                          Ny 

Ørjan Holstad                                  Medlem (2023-2024)                     Ny 

Anita Rydningen                            Medlem (2023)                                Ny 

Simen Johansen                             Medlem (2023)                                Ny 

Gøril Johansen                               Medlem (2023)                                Ny 

Helge Kræmer                               Varamedlem (2023-2024)              Ny   

 

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITE TROMSØ IDRETTSLAG  
Vedtatt på årsmøte 15. mars 2023 

 

Valgkomiteens sammensetning er 1 leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem. 



 

54 
 

1. Valgkomiteens arbeidsoppgave er å forberede og gjennomføre valgene på årsmøte etter TILs  

lov og innebærer følgende: 

o Skaffe oversikt over hvilke kandidater/verv som er på valg og for hvor lang tid de skal 

velges. Innad i styrer/utvalg skal valgkomiteen innstille til de enkelte verv når dette 

vervet er spesifikt nevnt i TILs lov. 

o Skaffe informasjon over hvilke oppgaver de forskjellige verv innebærer. 

o Skaffe oversikt over frasigelser av tillitsverv og innkomne forslag til nye tillitsmenn/-

kvinner. 

o Utarbeide forslag til valg av tillitsmenn/-kvinner på årsmøtet i henhold til TILs lov lov. 

• Dette gjøres ved: 

o Å snakke med gruppene først om hvem som fortsetter og om de har forslag på nye 

kandidater. 

o Å sjekke at alle foreslåtte kandidater er forespurt, at de er kjent med vervets varighet 

og har sagt seg villig til å stille på valg. 

o Å sjekke at personer som ikke fraskriver seg gjenvalg blir forespurt før de settes opp 

igjen på gjenvalg eller foreslås til annet verv. 

 

o Starte «forarbeidet» så tidlig som mulig. Ta personlig kontakt med mulige kandidater 

– oppsøkende virksomhet gir best resultat. I den utstrekning det finnes instrukser for 

de ulike tillitsverv, bør disse presenteres for kandidatene. 

o Hele tiden ha for øyet at et styre eller et utvalg skal være en enhet og at det er det 

de får utført sammen, som vil telle. 

o Påse at frasigelser av verv blir kunngjort i rett tid (minst 4 uker før årsmøtet). 

3. Valgkomiteens leder skal sørge for fordeling av oppgavene innen komiteen og innkaller til møter. 

Varamedlem skal innkalles og delta i møtene.  

4. Styret innstiller til ny valgkomite.  

5. Valgkomiteen skal av daglig leder i god tid før årsmøtet få seg forelagt liste over de som ble valgt 

på foregående årsmøte og personer som er oppnevnt av styret i perioden. 

6. Valgkomiteens leder skal på årsmøte gjøre rede for komiteens arbeid og innstilling. 

7. Valgkomiteens innstilling skal være fullstendig, foreligge skriftlig og distribueres til 

årsmøtedeltakerne før endelig åpning av årsmøtet. Dersom valgkomiteens innstilling ikke er 

fullstendig, skal den ikke fremlegges før alle vervene er besatt. Dersom det er praktisk mulig, bør 

valgkomiteens innstilling foreligge så tidlig at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til 

årsmøtet. 

8. Valgkomiteens arbeid anses ikke som avsluttet før alle verv er besatt. 

9. Valgkomiteens arbeid er ikke gjenstand for offentlighet utover endelig innstilling over foreslåtte 

villige kandidater. 
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10. De kandidater som valgkomiteen har innstilt, føres opp til valg. I tillegg kan det fremmes forslag 

på andre kandidater under årsmøtet, men forslagsstillerne må dokumentere at kandidaten er 

forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg. 

11. For øvrig gjelder TILs lov og NIFs lov.  

 

 

4.0 Lov for Tromsø Idrettslag 
Vedtatt av årsmøtet 13. februar 2006 – sist endret 9. mars 2016.  

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål 

(1) Tromsø Idrettslags formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

(3) I Tromsø Idrettslag skal følgende verdier gi retning i den daglige samhandling, komme til uttrykk i 

beslutninger som tas og danne grunnlag for den måten vi møter hverandre og omverdenen på:  

Stolthet – Lagånd – Redelig spill 

 

§ 2 Organisasjon 

(1) Tromsø Idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2) Tromsø Idrettslag er medlem av Norges Fotballforbund.  

(3) Tromsø Idrettslag er medlem av NIF gjennom Tromsø Idrettskrets, hører hjemme i Tromsø 

kommune, og er medlem av Tromsø Idrettsråd. 

(4) Tromsø Idrettslag skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for Tromsø Idrettslag uavhengig av hva som måtte stå i Tromsø Idrettslags egen lov.  

§ 3 Medlemmer 

(1) For at en person skal opptas i Tromsø Idrettslag må vedkommende:   

a) akseptere å overholde Tromsø Idrettslags og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak 

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Tromsø Idrettslag og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

(2) Styret i Tromsø Idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til 

idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til Tromsø Idrettslags styre, 
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som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 

idrettskretsen innen to uker.  

(3) Medlemskap i Tromsø Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Tromsø Idrettslags 

regelverk og vedtak. 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(6) Tromsø Idrettslag kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i 

Tromsø Idrettslag og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

(7) Styret i Tromsø Idrettslag kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en 

frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang.  

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. 

Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes 

innen én måned. 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan Tromsø Idrettslags vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Tromsø Idrettslags styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen 

til idrettskretsen innen to uker.  Tromsø Idrettslags vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, 

eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(10) Tromsø Idrettslag skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.  Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse 

i Tromsø Idrettslags aktivitetstilbud. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av 

mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 

én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. 

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 

valgt/oppnevnt. 
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(3) Idrettskretsen kan pålegge Tromsø Idrettslag å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til 

idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Tromsø Idrettslag i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person 

skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i - eller har oppdragsavtale med - idrettslaget, jf.  

§ 7 (3), har ikke stemmerett på Tromsø Idrettslags årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget.  

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse.   

(5) Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b) Styret i Tromsø Idrettslag har forslagsrett til og på årsmøtet i Tromsø Idrettslag  

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

(6) Talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i Tromsø Idrettslag er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Tromsø 

Idrettslag eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) En arbeidstaker i Tromsø Idrettslag kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   
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(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 

idrettslaget, og er ikke til hinder for at Tromsø Idrettslag gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til Tromsø Idrettslags styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én 

valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

  

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

(1) Et medlem som har en avtale med Tromsø Idrettslag som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen Tromsø 

Idrettslag eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. 

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik 

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én 

valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Tromsø Idrettslag er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
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innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har 

nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter 

seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 

ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 

delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før 

spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 

det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Tromsø Idrettslag vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig 

vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette 

treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
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III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Tromsø Idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.  

(2) Dersom Tromsø Idrettslag har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge 

NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 

regnskapsloven. Dersom Tromsø Idrettslag har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 

laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor 

uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal 

velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 

2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til Tromsø Idrettslag og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte 

regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet 

skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom Tromsø 

Idrettslag har daglig, leder skal også vedkommende signere. 

(6) Tromsø Idrettslag kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret.  

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

Tromsø Idrettslags størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Tromsø Idrettslags høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Tromsø Idrettslags 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Tromsø 

Idrettslags internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil 

bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være 

sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 

med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
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(4) Alle Tromsø Idrettslags medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. Tromsø Idrettslags lov. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 

på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det 

kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle Tromsø Idrettslags årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle Tromsø Idrettslags regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til 

å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Vedta Tromsø Idrettslags budsjett. 

9. Behandle Tromsø Idrettslags organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

• Leder, nestleder og sportslig representant 

• 3 styremedlemmer og 1 varamedlem 

• Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

• Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer 

• Hederstegnkomite med leder og 4 medlemmer. 1 medlem til hederstegnkomiteen velges 

hvert år. 1 av Hederstegnkomiteens medlemmer bør være tildelt klubbens hederstegn 

tidligere. Hederstegnkomiteens medlemmer velges for perioder på 2 år dog helst slik at 

halvparten velges hvert år.  

• Engasjere statsautorisert revisor til å revidere Tromsø Idrettslags regnskap  
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• Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Tromsø Idrettslag har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

• Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Den velges på fritt grunnlag, etter 

innstilling fra styret.  

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 

det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 

det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 

enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Idrettslag innkalles av Tromsø Idrettslags styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i Tromsø Idrettslag. 

b) Vedtak av styret i Tromsø Idrettslag. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av Tromsø Idrettslags stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Tromsø Idrettslags internettside. Saklisten og andre 

nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Tromsø 

Idrettslags internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av 

innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være 

gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 
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(4) Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Idrettslag skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 18 Tromsø Idrettslags styre 

(1) Tromsø Idrettslag ledes og forpliktes av styret, som er Tromsø Idrettslags høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at Tromsø Idrettslags midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

Tromsø Idrettslag har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d) Representere Tromsø Idrettslag utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

g) Forestå samarbeidet med aksjeselskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende NFF/NIF 

godkjente samarbeidsavtale mellom Tromsø Idrettslag og aksjeselskapet, herunder å 

oppnevne medlemmer til styret i aksjeselskapet og medlemmer til sportslig utvalg, begge i 

henhold til samarbeidsavtalen mellom Tromsø Idrettslag og aksjeselskapet. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

§ 19 Grupper og komiteer 

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité 

som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

(2) Tromsø Idrettslags årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Tromsø Idrettslags 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper 

med gruppestyrer, gjelder følgende:  

• Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 

årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  
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• Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes 

frist.  

• Det årlige møtet skal: 

o Behandle regnskap. 

o Behandle gruppens årsberetning.  

o Fastsette budsjett. 

o Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

o Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

o Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Tromsø Idrettslag utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 

 

(4) Toppfotballsatsingen er skilt ut i eget aksjeselskap. Organiseringen skal til enhver tid være i 

samsvar med Norges Fotballforbunds bestemmelser om kommersiell og/eller administrativt 

samarbeid mellom klubb/idrett og selskap. Samarbeidsavtalen mellom idrettslaget og aksjeselskapet 

skal godkjennes av Norges Fotballforbund.  

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 

og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Tromsø Idrettslag etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Tromsø 

Idrettslag selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de 

bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk. 

 (4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Tromsø Idrettslag selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

(1) Forslag om oppløsning av Tromsø Idrettslag må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For 

at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
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(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av Tromsø Idrettslag tilfaller lagets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Tromsø Idrettslag skal oppløses, 

skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Tromsø Idrettslag holder sitt ordinære årsmøte for 

behandling av saken 

 


