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

Saksliste for årsmøte i Tromsø Idrettslag onsdag 11. mars 2019 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 2019 i revidert stand 

6) Behandle innkomne forslag og saker 

a) Det er ikke meldt inn noen saker til behandling 

7) Fastsette medlemskontingent 

8) Vedta Tromsø Idrettslags budsjett for 2020 

9) Valg av statsautorisert/registrert revisor  

10) Foreta valg 

a) Styre 

b) Kontrollkomite 

c) Hederstegnkomite 

d) Valgkomite 
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2. AKTIVITETSÅRET 2019 

A. Sportslige aktiviteter 

 

Toppfotball 

Sportslig utvikling i toppfotballen  

Følgende områder har hatt hovedfokus i 2019 

• Akademiklassifisering 

• Trenerutvikling 

• Alfheim som utviklingsarena. 

• Spillerlogistikk 

• Spillerutvikling 

• Felles spillestil i A-laget og TIL-akademiet. 

A-lag menn (Eliteserien) 

2019 ble for vårt A-lag preget av en vedvarende kamp mot nedrykk. Etter en svak start med 4 poeng 

på 9 serierunder hadde laget en bedre periode inn mot sommerpausen. Det ble imidlertid aldri noe 

særlig avstand til nedrykksstreken og da siste serierunde var over sto laget igjen med 30 poeng. I en 

rekordjevn sesong i bunnen av tabellen rykket TIL ned på målforskjell. 

I NM-cupen ble det heller ikke noen stor suksess. Laget tapte 1-0 for Kongsvinger på Gjemselunden i 

3. runde. 

Igjen hadde laget skader på sentrale spillere i store deler av sesongen. Det ble dog tatt aksjoner og 

gode forsterkninger ble hentet inn i sommerens overgangsvindu. 

Totalt sett har resultatene har vært skuffende og ikke i tråd med byens forventninger og klubbens 

ambisjoner. 

På tross av det er TIL fortsatt blant de aller beste i Norge på produksjon og bruk av egenutviklede 

spillere. Det er en posisjon klubben målbevisst har jobbet mot, og også ønsker å strebe mot de neste 

årene. 

I etterkant av sesongen har det vært kjørt grundige evalueringsprosesser der også styret har 

involvert. Resultatet av denne har i seg en rekke forbedringspunkter som laget tar med seg inn i den 

nye sesongen. 

Det sportslige apparatet rundt Eliteserielaget har i 2019 bestått av hovedtrener Simo Valakari, 

assistenttrener Lars Petter Andressen, keepertrener Andras Gango og Otto Fredrikson, Juha-Jaakko 

Ulvila (fysiske trener), Einar Hauglid (fysioterapeut), Ivan Baptista (Analyse og fotballtrener), Jorid 

Degerstrøm (lege, medisinsk ansvarlig), Hans Thore Hanssen, Bjørn Steinar Johansen 

(materialforvaltere) og Ernst Hjalmar Olsen (altmuligmann). Svein-Morten Johansen (sportssjef).  
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Spillerstallen har i 2018 bestått av følgende spillere 

1:  Gudmund Kongshavn keeper 

2:  Jacob Karlstrøm   keeper 

3.  Erlend Jacobsen  keeper 

3:  Artem Sokol   forsvar  

4:  Juha Markus Pirinen  forsvar 

5:  Simen Wangberg   forsvar  

6:  Jostein M Gundersen forsvar  

7:  Runar Johansen   forsvar 

8:  Anders Jenssen  forsvar 

9:  Kent-Are Antonsen   midtbane 

10: Lasse Nilsen   midtbane  

11: Morten Gamst Pedersen  midtbane 

13: Oliver Kjærgaard   midtbane 

14: Magnus Andersen   midtbane 

15: Eric Smith   midtbane  

16:  August Mikkelsen  midtbane 

17:  Robert Taylor   midtbane 

18:  Marcus H Pedersen  midtbane 

19:  Onni Valakari   midtbane 

20: Aidan Will Barlow  midtbane 

21: Endre Borch Nash  midtbane 

22: Tomas Stabell  midtbane 

23: Daniel Berntsen   midtbane 

24: Runar Espejord   angrep  

25: Mikael Norø Ingebrigtsen angrep 

26: Sigurd Grønli  angrep  

27: Mushaga Bakenga   angrep 

28. Brayan Rojas  angrep 

29: Fitim Azemi   angrep 

30: Peter Bjerke  angrep 

31: Bryan Solhaug Fiabema angrep  

Onni Valakari ble toppscorer for klubben med 7 mål i Eliteserien. Magnus Andersen ble kåret til årets 

spiller av Isberget. 
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Under følger tabellen for Eliteserien 2019: 

Nr Klubb K V U T Mål P 

1 Molde 30 21 5 4 72 - 31 68 

2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 54 

3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 52 

4 Odd 30 16 5 9 45 – 40 52 

5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 47 

6 Kristiansund BK 30 11 8 11 41 – 41 41 

7 Haugesund 30 9 13 8 44 – 37 40 

8 Stabæk 30 10 10 10 38 – 36 40 

9 Brann 30 10 10 10 32 – 37 40 

10 Vålerenga 30 8 10 12 39 – 44 34 

11 Strømsgodset 30 8 8 14 41 – 54 32 

12 Sarpsborg 08 30 5 15 10 30 – 40 30 

13 Mjøndalen 30 6 12 12 38 – 52 30 

14 Lillestrøm 30 7 9 14 32 – 47 30 

15 Tromsø  30 8 6 16 39 - 58 30 

16 Ranheim TF 30 7 6 17 36 – 55 27 

 

NM-cupen 

NM-cupen 2019 endte i 3.runde borte mot Kongsvinger der resultatet ble 1 - 0.  

Kampene i NM-cupen: 

1. runde: Norild - Tromsø IL   1 – 8 

2. runde: Melbo – Tromsø  1 – 2 

3. runde: Kongsvinger - Tromsø IL 1 – 0 

 

Sportslig utvalg 

Siden strukturen er forandret slik at det er felles styre for Tromsø Idrettslag og TIL Fotball AS har vi 

forenklet dette slik at styret i 2019 har fungert som sportslig utvalg. Det arbeides med endring av 

denne funksjonen.  
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TIL - Akademiet 2019 med TIL B, C og D  

Året 2019 har vi vært gjennom en ny akademiklassifisering hvor vi ble klassifisert på 4 av 5 

stjerner, som i 2018. Akademiklassifiseringen er en kvalitetssikring av utviklingsarbeidet i norsk 

toppfotball. Vi blir målt på hvor bra vi scorer på ulike parameter og får poeng deretter. I 

etterkant av klassifiseringen har vi fått en grundig rapport fra NTF Sport hvor vi får 

tilbakemeldinger på det som er bra og hva vi må forbedre i neste klassifisering. Vi startet i høst 

en arbeidsprosess internt hvor vi har arbeider med å sikre akademiets videre utvikling basert 

på tilbakemeldingene fra akademirapporten. I 2020/2021 går vi inn i en ny periode med 

klassifisering. Dette gjøres noe annerledes enn tidligere, hvor klassifiseringen strekker seg over 

to år der vi har en veileder fra NTF Sport som skal hjelpe oss å nå målene vi setter oss for 

klassifiseringen.  

I løpet av 2019 har organiseringen i akademiet blitt noe endret. Morten Giæver kom til klubben 

vinteren 2019 som trenerutvikler og avsluttet året i ny stilling som akademileder da Truls Jenssen 

flyttet til Bergen og ble akademileder hos Brann. Tidligere år har vi hatt en akademileder, men vi har 

nå valgt en modell der stillingen er delt i to. En fagansvarlig/trenerutvikler og en administrativ 

ansvarlig. Martin Skogstad har siden november 2019 figurert som administrativ ansvarlig. Dette er en 

modell som praktiseres av flere klubber i Norge.  

Hovedmålet til akademiet er å utvikle nordnorske spillere til A-laget og til spill for andre lag i 

regionen så høyt som mulig i divisjonssystemet. Vi er stolte av å kunne si at per januar 2020 består 

dagens A-stall av 15 egenutviklede spillere. Tobias Hafstad, Tomas Stabell, Endre Nash og Runar 

Johansen skrev alle sine første profesjonelle kontrakter med TIL i 2019. I tillegg har vi solgt Isak 

Hansen Aarøen, Bryan Fiabema, Runar Espejord og Marcus Holmgren Pedersen til henholdsvis 

Manchester United, Chelsea, Herenveen og Molde.  

TIL – Akademiet har til daglig ansvar for ca. 70 spillere i alderen 19 - 13 år fordelt i 3 treningsgrupper 

TIL B / NTG, TIL C og TIL D. Pluss 30 hospitanter fra klubber i Nord Norge. Disse spilleren blir fulgt opp 

av skolerte trenere i hel- og deltidsstillinger. TIL – Akademiet har også ansvaret for TIL-skolen, 2 

helger med Nordlys keeperskoler, TINE og SNN - Akademiet.   

TIL B har gjennom 2019 vært på to utenlandsopphold. En trenings- og kampleir til Tyrkia på vinteren 

og en kampleir til England om høsten, hvor de blant annet spilte mot Manchester United. Spillerne 

på TIL B har sin kamparena i 3. divisjon og Nasjonal 18.  

TIL C var sommeren 2019 på kampleir i Nederland sammen med TIL D hvor de spilte kamper mot 

internasjonal motstand. I tillegg deltok laget på nasjonale tiltak i regi av NTF Sport på Jessheim og i 

Trondheim. Kamparena for TIL C er primært nasjonal 16. Her består troppen av TIL-spillere 

komplimentert med enkelte hospitanter fra andre klubber. Antallet hospitanter varierer fra kamp til 

kamp, og enkelte kamper er det ikke hospitanter i det hele tatt.  

TIL D var sammen med TIL C i Nederland sommeren 2019. Kamparena for TIL D er nasjonal 14 og 

lokalserie. Kampene i nasjonal 14 er et samarbeid med Troms og Finnmark Fotballkrets, og disse 

gjennomføres med spillere fra TIL samt de fremste fra Troms og Finnmark. Laget ledes av trenere fra 

TIL.      

Vi har en stor styrke i vår klubb gjennom det nære samarbeidet mellom akademiet og A-laget. 

Månedlig har vi fellesmøter hvor vi diskuterer ulike temaer. Dørene til A-lagskontoret er alltid åpen. 
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Yngres avdeling 

I 2019 har vi hatt ca 900 aktive medlemmer i yngres avdeling i TIL. Vi vil spesielt ønske de nye 2013 

og 2014 årgangene velkommen til klubben. 

 

Lerøyhallen har i løpet av 2019 gått fra å være et prosjekt i startfasen av sin byggeperiode til å være 

et nesten ferdig idrettsanlegg. Fram til nå har det meste gått etter planen, både i forhold til økonomi 

og framdrift. Hele anlegget skal stå ferdig i løpet av april 2020, og vi gleder oss enormt mye! 

 

Vi har våren 2019 leid treningstid i Fløyahallen og Skarphallen. På høsten inngikk vi på nytt et 

samarbeid om helgetreninger med Tromsø Sport og Event (TSE) – noe som har blitt veldig godt 

mottatt av spillere og trenere. Bur-fotball er morsomt, gir masse ballberøringer og hurtige skifter. 

Bruk av TSE legger til rette for utvikling, fotballglede, samt nok treningstid.  

 

Vi hadde også i sommerhalvåret 2019 gode forhold for treninger på Bjerkakerbanen og 

ungdomslagene på Alfheim ut november. Vi videreførte at alle lagene sjøl fikk velge tid ut fra 

kamper, og ikke fikk satt opp treningstid av administrasjonen. Denne fleksibiliteten krever 

administrative ressurser og god kommunikasjon mellom trenere og oss på kontoret, og er viktig om 

skal klubben gi et godt tilbud til våre lag.  

 

For vinteren 2019 ble det vedtatt å holde Alfheim vinterstengt av økonomiske årsaker. Dette gav 

noen utfordringer med å skaffe nok treningstid til lagene i yngres avdeling, og i klubben for øvrig, 

men vi fikk til leieavtaler i Fløyahallen, Storelvahallen, Hamnahallen og TUIL arena II som gjorde det 

slik at de fleste lagene fikk en tilfredsstillende treningshverdag. Skarphallen ble leid i tillegg.  

 

I juni 2019 ble Tromsø IL sertifisert som Kvalitetsklubb av NFF/Troms fotballkrets. Dette var en meget 

etterlengtet milepæl i klubbens utvikling og vil være viktig for driften og utviklingen i hele klubben 

framover. De viktigste tingene som nå er på plass gjennom Kvalitetsklubbarbeidet vil vi trekke fram 

ny sportsplan og ny klubbhåndbok. Dette er verktøy som alle klubbens trenere, lagledere, spillere og 

foreldre vil ha stor nytte av og er lett tilgjengelig gjennom vår nettside.  

 

Vi har hatt godt oppmøte på alle dugnader i kiosken på A-lagskampene. Takk til alle foreldrene som 

gjør en flott jobb.  

Til slutt må det rettes en stor takk dere alle som legger ned hundrevis av timer i haller og baner rundt 

i hele fylket for at våre barn og ungdom skal få spille fotball. Klubben er tuftet på trenere som stiller 

opp på feltet og lagledere som organiserer dugnad, turneringer og mer. På vegne av Tromsø IL: Tusen 

takk! 
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TIL kvinner 

TIL Kvinner består av totalt ca 60 spillere fra 15 år og opp til senior. Denne spillergruppa ble først kalt 

«Jenteløftet» for å signalisere klubbens sterkere satsing på damefotball, men vi kaller den nå «TIL 

Kvinner» TIL K er organisert som egen avdeling i TIL Yngres og har også en rekke egne sponsorer med 

NOFI AS som hovedsponsor.  

Seriespill 

TIL Kvinner stilte 5 lag i 2019-sesongen.  

A-lag 2.div:  Trenere: Øyvind Haga og Edvard Vassmyr.  

B-lag 3.div: Trenere: Patrick Jensen og Toms Mezs. 

J-17 (2 lag):  TIL 1: Trenere: Toms Mezs og Jonas Klausmark. 

TIL 2: Trenere: Kjell Roger Andersen, Ottar Olsen og Skule Elvevold. 

J-15:   Trenere: Kjell Roger Andersen, Ottar Olsen og Skule Elvevold. 

Resultater seriespill 

A-laget ble avdelingsvinner i 2.div. avd. 9 for 2. år på rad. Det ble imidlertid tap i begge kvalik-

kampene til 1. div. mot Viking og Frigg.  

B-laget havnet midt på tabellen i 3. divisjon. Dette laget består av senior B-spillere samt spillere fra  

J-17 lagene. 

I J-17 serien ble TIL 1 (04-jentene) suverene kretsmestre med 13 poeng ned til lag nr 2.   

TIL 2 (02/03 jentene) ble nr 3 i samme serie.  

I J-15 – serien ble TIL også kretsmestere.  

Telenor Cup (NM) J-16 

Telenor Cup ble en sportslig opptur hvor vi etter å ha slått Skarp og Alta i kvaliken, slo Mjølner i 

Narvik i første ordinære runde. Så trakk vi Lyn (Oslo) i kvartfinalen på Alfheim.  200 tilskuere fikk 

oppleve en svært dramatisk kamp. Lyn utlignet da det gjenstod ett minutt av ordinær tid. Kampen 

gikk dermed til straffesparkkonkurranse hvor vi scoret på alle straffene, mens Lyn bommet på tre. 

Dermed var vi klar for semifinale, også denne hjemme på Alfheim mot Strindheim (Trondheim). 

Denne kampen gikk også til straffer, men her lyktes vi dessverre ikke, og tapte med ett mål. Det var 

surt å bli utslått på straffer i en semifinale i NM, men samtidig skal vi huske at de fleste jentene på 

dette laget er første års J-16 spillere og derfor også vil kunne delta i denne årsklassen i 2020. Dette 

gjør at vi har gode forhåpninger om å gjøre det godt også i neste års Telenor J-16 NM. 

Resultater:  

Første runde: Mjølner – TIL 1-3  

Kvartfinale: TIL - Lyn 5-3 etter straffesparkkonkurranse 

Semifinale:  TIL - Strindheim 5-6 etter straffesparkkonkurranse 

Resultater fra øvrige turneringer 2019:  

Funn Cup Narvik (J -16):  Finaleplass (tap mot Mjølner) 

Piteå summer games (J-15):  1. plass  

Gothia Cup – Gøteborg (J-15):  Kvartfinale (tap mot Djurgården - Stockholm) 

Alta-turneringa (J-15):  1. plass  
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Oppsummert har TIL Kvinner gjennomført en flott sesong og levert sterke resultater, spesielt i J-15 og 

J-16, blant annet med turneringsseire i Alta og Piteå og kvartfinaleplass i Gothia (A-sluttspill).  

A-laget har også gjennomført en god sesong, men pga. omlegging av seriesystemet med reduksjon av 

antall lag i Toppserien og 1. divisjon var det svært få lag fra 2. div som fikk muligheten til opprykk i 

2019. Muligheten for opprykk vil i utgangspunktet være bedre i 2020, men det forutsetter naturligvis 

at laget fortsetter den fremgangen de har hatt de siste årene. Et ekstra pluss at 6 spillere født i 04 

fikk sin debut på A-laget denne sesongen, slik at rekrutteringen opp til A-laget er meget god.  

 

Sportslig utvalg TIL Kvinner  

Skule Elvevold   Frank Ottar Pedersen   Øyvind Tjelde Haga 

(leder) 
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B. Marked  

Samarbeidspartnere 

TIL Fotball AS har i 2019 inntekter fra bedriftsmarkedet på 35 millioner kroner inkludert 12,4 

millioner fra medieavtalen. 

Vi har i underkant av 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 Barentslaget 

  

«Barentslaget» er et nettverkskonsept hvor våre aller største samarbeidspartnere deltar. Felles for 

disse partnerne er samfunnsengasjement knyttet til ulike aktiviteter mot barn og unge som nevnt 

under TILs Samfunnsengasjement. De har også synlighet gjennom logoer på drakt, shorts, strømper 

og treningsutstyr. 

Følgende selskaper har vært tilknyttet Barentslaget i 2019: 

• SpareBank 1 Nord-Norge 

• Consto AS 

• Telenor 

• Nordlys 

• Troms Kraft 

• Lerøy 

• Roald Madsen AS. 

• Meteva AS 

Det har også i 2019 vært gjennomført mange samlinger med våre samarbeidspartnere for å styrke 

vår arena som en attraktiv nettverksplass både for kundepleie og forretninger. Vårt nettverkskonsept 

Proff i Nord har gjennom mange år vært en populær arena for bedrifter som ønsker at det motiveres 

og legges til rette for salg selskapene mellom (B2B).  Losjearealene i Alfheim Arena bygget er 

særdeles godt mottatt og godt besøkt av våre samarbeidspartnere på kampdag og som kantine og 

møterom ellers i uka. Kantina er blitt en felles møteplass for NTG, oss i TIL og andre leietakere og 

bidrar til et sterkere samhold og samarbeid oss imellom. Her avholder vi mange av våre 

innsalgsmøter, og med spillere og andre TIL personligheter til stede er dette en flott arena å bli kjent 

med klubben på.  

Vi har gode 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. 

Våre draktpartnere eksponeres både på vårt A-lag og på alle lagene i utviklingsavdelingen. 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. 

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. 

http://www.til.no/
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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 12,4 millioner kroner fra disse 3 pottene i 2019, 

hvorav kostnader er ca. 3 millioner. 
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C. Arrangement og publikum 

 

Kick-off 2019 

Eliteserien ble i 2019 sparket i gang med et flott kick-off på Alfheim stadion før første kamp mot 

Ranheim TF. Et flott arrangement fylt med trening, omvisning på stadion og innhold fra scenen i 

Storlosjen på Alfheim. 

For Tromsø IL er det viktig å være synlig. Vi konkurrerer om oppmerksomheten i et stadig større 

utvalg av kulturtilbud og aktiviteter. Et kick-off hvor publikum kan være med å markere og feire at 

sesongen er i gang er derfor en viktig begivenhet for oss og som vi vil strekke oss langt for å få til. 

Publikumstall 

Målsetningen for sesongen 2019 var et snitt på 3333 tilskuere på Alfheim. Vi nådde 3312 og endte på 

14. plass av totalt 16. lag i Eliteserien. 

 

Tilskuersnitt pr lag – Eliteserien 2018 

Kilde: https://www.fotball.no/fotballdata/turnering/hjem/?fiksId=158475 

Sesongkort 2019 

Vi solgte 2051 sesongkort inkl. våre VIP-konsepter i 2019, hvorav 40% til bedriftsmarkedet og 60% til 

privatmarkedet. I tillegg lanserte vi halvårspakken i midten av året. Der solgte vi totalt 35 stk. 

Enkeltbilletter 2019 

Salget av enkeltbilletter utgjorde et snitt på 1261 pr kamp i Eliteserien 2019, en nedgang på 85 

betalende pr kamp. De største publikumskampene på Alfheim i 2019 var mot Bodø/Glimt (4368) i 

runde 4, Rosenborg (4501) i runde 6 og Stabæk (5522) i runde 15.  

Bestillingskanaler 

Bestillingsmønsteret er i endring og flere velger å bestille billetter gjennom vår online 

bestillingsløsning. 40% av enkeltbillettsalget ble bestilt via web, øvrig salg av enkeltbilletter gikk over 

i billettluka på Alfheim.  
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Kampdag 

I kampdagsuke annonseres kampen i lokalaviser, på digitale skjermer på Jekta storsenter, de største 

hotellene, Visit Tromsø og på skjermen på kinoen. I tillegg har vi redaksjonelt innhold på til.no, og i 

nyhetsbrev. 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.  

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 80-100 frivillige i sving på kampdag som gjør 

en uvurderlig jobb.  

Alfheim Direkte 

Siden 2010 har vi hatt et svært godt samarbeid med Breivang videregående skole og elevene fra 

Medier og kommunikasjon i forbindelse med avvikling av storskjermen på Tromsø ILs 

hjemmekamper. Elevene er med på å lage og gjennomføre live 3-kamera produksjon i regi, samt 

utforming og design av informasjonsplakater o.l til fremvisning på storskjerm. Medieelevene får 

verdifull arbeidspraksis på en live arena med publikum fra 3000-6700 (maks kapasitet), og under 

trygge rammer med lærer tilstede som veileder. For TIL er dette samarbeidet uvurderlig fordi det 

bidrar til å heve underholdningsverdien og publikums totalopplevelse av kampdagsarrangementet.  

Fanzone 

I Eliteserien 2019 fortsatte Norsk Toppfotball satsningen på Fanzone. Etter en vellykket 2018-sesong 

ble de øvrige klubbene i Eliteserien med på konseptet i 2018. Fanzone er et «før-kampen 

arrangement» som finner sted like utenfor stadion, og hvor det er gratis inngang. Rammen rundt ble 

satt med en tilsendt profileringspakke som inkluderer franskgjerder, beachflagg, en portal og en 

ballbinge. Fanzone er en arena hvor vi varmer opp til kampen med god musikk, spiller- og 

trenerintervju, selfies og autografer, flotte aktiviteter for barn og unge og mulighet for en matbit 

eller to. Dette er også en unik mulighet for de av våre partnere som benytter anledningen til å få 

synlighet og oppmerksomhet rundt sine produkter og tjenester samtidig som de bidrar inn i Fanzone 

med god aktivitet. Andre idretter, organisasjoner og foreninger bidrar også. Vi ser fram til en ny 

sesong med Fanzone i 2019! 
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Æresgjesten 

Sammen med Troms Fotballkrets og Sparebank 1 Nord-Norge fortsatte Tromsø IL i 2018 arbeidet 

med å styrke samholdet i fotballen i Troms. Ved å benytte TIL’s hjemmekamper i Eliteserien som 

ramme inviterte vi fotballklubber i Troms til å være Æresgjest på kamp. Dette ble et populært tiltak 

og klubbene meldte seg på med stor deltakelse. Vi fikk besøk av trenere, lagledere, spillere, 

styremedlemmer, deres familie og venner med alt fra 50-100 deltakere pr kamp. Klubbene ble en del 

av Fanzone og ballbingen spesielt, i tillegg til at de var maskoter for bortelaget, ballhentere og 

representert i Rushfeldtlosjen med vertskap fra Troms Fotballkrets. Klubbene ble presentert av 

speaker og med bilde på storskjerm. 

Maskoten TILION  

Isberget kjøpte i 2017 inn en isbjørndrakt og vår nye maskot ble til. Han fikk på seg TIL-drakt og etter 

en navnekonkurranse som klasse 5A på Fagereng skole vant fikk han navnet Tilion! Tilion var 

etterlengtet og er blitt svært populær blant barna i Fanzone og inne på stadion med sitt navn og 

nummer 86 på ryggen. Les mer her: http://www.til.no/nyheter/jublet-for-tilion 

Andre aktiviteter 

I forbindelse med 16. mai kampen mot Bodø/Glimt hadde vi artister både på Store Stå og i 

nordenden av banen i pausen. Stor takk til artistene som lagde kjempeshow for publikum. 

Det ble også avholdt en FIFA e-sport kvalifisering på Aurora Fokus Kino hvor de to som vant fikk 

muligheten til å representere TIL i ESERIEN. 

 

 

  

http://www.til.no/nyheter/jublet-for-tilion
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D. 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.  
  
Anleggsarbeidene startet i mars 2019 og kort tid senere ble det oppnådd en avtale med Lerøy 
om 300 000 kroner årlig i fem pluss to. Som en del av avtalen skiftet hallen samtidig navn, fra 
Bjerkakerhallen til Lerøyhallen.  
 
Fremdriften har gått som planlagt, med overtakelse i slutten av mars 2020. De siste månedene 
har flere fra klubben arbeidet med alt som trengs av utstyr og innredninger mm for at Yngres 
avdeling for fullt kan ta i bruk både fotballhallen og klubbhuset. 
 
For å oppnå brukstillatelse må flere rekkefølgekrav fra reguleringsplanen innfris. Allerede er 50 
m fortau langs Strandvegen delvis ferdig før asfaltering og skilting i juni 2020. Det må bygges 
ytterligere 200 m fortau sørover langs Strandvegen, der det samarbeides med kommunens 
Vann og avløp om felles entreprise for fortau og kommunalt ledningsanlegg i 2020. 
 
Det skal inngås en utbyggingsavtale med kommunen om fortau mm, noe som vil være en del av 
grunnlaget for at Lerøyhallen forventes å oppnå brukstillatelse i april 2020. 
 
Prosjektkostnaden for Lerøyhallen har hele tiden vært 100 millioner kroner inkludert mva, noe 
som ikke omfatter de siste 200 m med fortau. Det ventes etter hvert refusjon av mva og 
utbetaling av spillemidler som reduserer kapitalkostnadene. 
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E. Kommunikasjon  

Kommunikasjon er et viktig satsingsområde for Tromsø IL og helt sentralt med tanke på å bygge et 

godt omdømme for klubben.  

I året som har gått skulle tre verktøy utvikles. Det var en ny kommunikasjonsplan som skal legge 

føringer for hvilke områder klubben skal satse på kommunikasjonsmessig frem mot 100-

årsjubileumet i 2020. Dessuten skulle det lages en egen mediehåndbok og man skulle få på plass en 

ny grafisk profil. Disse verktøyene er nå plass og brukes for å styrke kommunikasjonsarbeidet i 

klubben.  

Sentrale områder 

Media 

Media følger TIL med argusøyne hver eneste dag og som bedrift er vi privilegert som får mye 

spalteplass i lokale media, både på 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 et møte med lokale media der vi diskuterer hvordan vi kan samarbeide på best mulig 

måte og hvor vi også legger frem de regler 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 2019. 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. 

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 utspill, 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.  

Vi skal gjøre produktet enda bedre underveis i kampene til Gutan. Derfor skal vi år ha scoringsvarsel 

som blir laget som en GIF-fil. Dette vil ikke minst være med å styrke vår profilbygging. Scoringsvarsel 

skal brukes på både Twitter og Facebook. De to kanalene vil fortsatt bli brukt som 

informasjonskanaler ut mot våre supportere og andre som vil vite hva som skjer i klubben.  

Vi har økt vår satsing på Instagram og satt oss et mål om å nå 10.000 følgere i løpet av året. Ved å nå 

dette målet, vil Instagram gi oss nye muligheter.  

Samarbeidet med Nordlys LAB fortsetter å utvikle seg i en veldig god retning. Gjennom året har vi 

hatt en rekke videoer hvor vi har hentet inspirasjon fra blant annet Harry Potter, Batman og Game of 

Thrones. Disse har vært en stor suksess med flere hundre tusen visninger, og det at publikum kan 

relatere til noe som er gjenkjennbart kan være noe av suksesskriteriene.  
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I samarbeid med HK-reklamebyrå har vi utviklet den grafiske profilen til klubben og inn i 

jubileumsåret vil det komme en ny profil som bygger på historien samtidig som den skal danne 

retning inn i framtiden.  

Som året før hadde vi med oss en mediemann for å følge laget på alle bortekamper, hvor det ble 

laget dagsaktuelt stoff i flere kanaler. Dette for å bygge profiler og skape en enda større nærhet til 

Gutan. 

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.  

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. I fjor var det en del små 

innkjøringsproblemer, men i løpet av de to første månedene av 2018, så er disse problemene 

historie. 
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F. Samfunnsengasjement og omdømme  

Tromsø IL har gjennom flere år jobbet aktivt med samfunnsengasjement og det er en viktig 

del av strategiplanen. Samfunnsengasjementet er sterkt forankret hos våre største 

samarbeidspartnere.  

SNN-akademiet 

SNN-akademiet har vært gjennomført over mange år. Akademiet besøker klubber i 

landsdelen og sprer kompetanse og inspirasjon. Under SNN-Akademiet ligger også SNN-

Klasseball hvor vi har besøkt alle barneskolene på Tromsøya med våre A-spillere og SNN-Kampdag 

hvor vi har invitert inn klubber som æresgjest på 11 av våre hjemmekamper. 

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. 

 

 

TIL for alle 

I 2019 ble TIL for alle etablert. Tom Høgli ble ansatt, gjennom et spleiselag med Sparebanken Nord-

Norge, for å systematisere og utvide klubbens samfunnsengasjement. Det er et 3-årig samarbeid med 

banken.  

TIL for alle har som målsetting å nå ut til så mange som mulig i lokalmiljøet og vi tror at TIL kan spille 

en rolle i velferdssamfunnet. Dette ønsker vi å oppnå ved å delta på arrangementer, ta imot besøk, 

skape aktivitetstilbud og være en positiv påvirkningskraft til barn og ungdom. Vi ønsker at så mange 

som mulig skal få være en del av TIL-familien.  
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Her er noe av det vi har jobbet med i 2019: 

Besøk av barnehager, fotball i fengslet, skolebesøk, utplassering av skoleelever, trim for 

innvandrerkvinner sammen med Bymisjonen, ungdomsgruppe fra Bymisjonen, Kreftforeningen, 

fotballprat på Kafe X, Gatelag, TIL E i 6.divisjon, Halvspretten (lavterskel fotballturnering), Nasjonal 

gatelagsturnering på Alfheim juni 2020, Solidaritetsfond, Klubbguide, bidrag til etablering av 

idrettslag med fokus på ettervern (Tromsøpalman), Krisesenteret, eldrehjem med mer. 

 

 

 

I 2019 ble det opprettet et eget utvalg for samfunns- og verdiarbeid. Utvalget ledes av Geir 

Gabrielsen. Utvalget består ellers av Kjeld Nash, Astrid Strandbu (representant fra styret), Clas Dale, 

Inger Heidi Kjærvik og samfunnskontakt i TIL. Tom Høgli.  

Med nesten 1000 spillere og familier, alle tillitsvalgte, sponsorer og mange samarbeidsparter, er TIL 

er en stor samfunnsaktør. TIL har høye ambisjoner når det gjelder klubbens samfunnsansvar. TIL skal 

bidra både ut i våre omgivelser og stimulere verdiskaping internt i klubben, laget og individet.  
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Mandat til utvalget er å arbeide målrettet med å legge til rette for at flere kan delta og være 

bidragsytere i sunne aktiviteter og utviklende og trygge fellesskap. Utvalget skal arbeide for at TILs 

kjerneverdier Stolthet, Lagånd og Redelig spill, gis et innhold både på og utenfor banen. Utvalget 

fungerer som referansegruppe for «TIL for alle». Utvalget samarbeider med Utvalg barn og ungdom 

og rapporterer til Klubbstyret.  

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret. 

Målsettingen for 2020 er å utvikle aktivitetene som er etablert i 2019, men også jobbe videre med 

nye små og store prosjekter.  

 

G. Andre grupper og representasjon 

 

Seniorklubben 

Seniorklubben består av godt voksne medlemmer, som alle har en kjærlighet til Tromsø IL. 

Seniorklubben driver et utstrakt arbeid med å holde TIL-ånden i hevd.  

Klubben har møter første mandag i hver måned. På disse møtene har vi forskjellige tiltak til sosial 

hygge og glede. Klubben har fast innslag med foredragsholder på hvert møte. 

Medlemmer av Seniorklubben hjelper også til med salg av sesongkort og diverse arbeid på og rundt 

Alfheim stadion. Videre har klubben et velferdsfond, til hjelp for foreldre som trenger hjelp for at 

ungene kan være med i TIL sine aktiviteter.  

Seniorklubben har også i 2019 vært ledet av Kjell N Olsen. 

Seniorklubben har utarbeidet egen årsmelding for driften i 2019. 

 

Isberget 

Tromsø ILs offisielle supporterklubb, Isberget, hadde 434 betalende medlemmer fra hele landet og 

utlandet. Det har vært en jevn økning av betalende medlemmer. Isberget står på felt A på 

hjemmekampene og bruker store flagg ved innmarsj til kampene. Det ble solgt 51 sesongkort til 

Isberget i 2019. Maskoten Tilion deltok på mange FanZone og ved innmarsj.  

Supporterklubben har økning av følgere på sosiale medier og har 3288 som følger Isberget på 

Facebook. Mange TIL-supportere bruker sosiale medier for å få informasjon om kamper, blir invitert 

til arrangementer og holder diskusjon på nett mellom kampene. Isberget er i tillegg på Twitter og 

Instagram. Vi registrerer at mange velger å ikke betale kontingent, men følger oss på sosiale medier. 

Alle kan være med å stemme på TIL`s beste på alle obligatoriske hjemme- og bortekamper. I 2019 ble 

Magnus Andersen stemt frem som TILs beste og fikk utmerkelsen "Årets isbjørn" utdelt før siste 

hjemmekamp. 

For Isberget har det vært viktig å fokusere på at vi er EN supporterklubb med felles vedtekter og 

prinsipp både i nord, sør, øst og vest. Isberget har arrangert bussturer til kamper i nord og sør. 
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Det er å påpeke at alt arbeid som skjer i og utenfor styret er på frivillig basis og at det er viktig å finne 

riktig arbeidsmengde og rett ambisjonsnivå for at ikke ildsjeler sliter seg ut. 

Videreutvikling av tribunekultur, gode løsninger for supportere, tilby reisestøtte for betalende 

medlemmer og god dialog med TIL har vært viktige områder for Isberget. 

Isberget har utarbeidet egen årsberetning og holdt sitt årsmøte 15.februar 2020. Leder for Isberget 

er Martin Brynjulfsen. 

 

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, men pr. d.d. er det en relativt ung gruppering. 

Forza startet opp i 2013 av en kompisgjeng der initiativtager var Morten Killingberg. De holder til på 

felt L på tribune Vest. 

 

Øvrig representasjon  

Følgende personer har representert Tromsø IL formelt i andre sammenhenger: 

Helge Matland:  Styremedlem i Troms Fotballkrets   

Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Leder av Fotballfaglig komitè i Troms Fotballkrets  

Vibeke Larsen:   Medlem av NFF`s dommerkomité  

Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Gunnar Wilhelmsen:  Styreleder i Skarphallen Fotball AS (fram til 13.11.19) 

Styremedlem i Skarphallen Eiendom AS (fram til 13.11.19) 

Varamedlem i Troms Fotballkrets kontrollkomité 

Jens Johan Hjort: Medlem i NFFs Etiske komite 

Sverre Lennart Isaksen: Styremedlem i Fotballmuseets venner avd. Troms 

Jon Ivar Wilhelmsen: Medlem i Utvalg for tilrettelagt fotball i Troms Fotballkrets 

Børge Brunes:   Medlem i valgkomiteen i Troms Fotballkrets 

Bente Ødegaard:  Styreleder i Tromsø Idrettsråd 
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3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 

 
Det er betydelig og jevn aktivitet i breddeavdeling med ca 880 aktive medlemmer. Dette er svært 

gledelig, men det gir også utfordringer. Ikke minst i forhold treningstimer og treningsfasiliteter. 

Derfor er det viktig å få etablert Lerøyhallen, noe som vil bidra til å bedre forholdene for 

breddefotballen. Det var et klart mål at spaden skulle settes i jorden i løpet av 2018. På grunn av en 

del utfordringer blant annet knyttet til parkering ble prosessen forsinket med oppstart i mars 2019. 

Hallen tas etter planen i bruk våren 2020. Styremedlem Børge Brunes har jobbet særskilt med dette 

og er også styremedlem i Lerøyhallen.    

Et eget utvalg i klubben, Sportslig utvalg kvinner, er ansvarlig for satsing på jente- og kvinnefotball i 

Troms IL. Utvalget ledes av styremedlem Skule Elvevold. TILs kvinnelag vant sin avdeling i 2. divisjon 

og spilte kvalifisering om opprykk. Det endte med 2 tap, men verdifull erfaring for spillerne. 

Utvalg barn og ungdom har gjennom en to-årsperiode jobbet systematisk med utvikling av klubben 

på følgende fire områder; kompetanse, aktivitet, organisasjon og samfunns- og verdiarbeid. Denne 

arbeidsprosessen resulterte i at Tromsø IL ble klassifisert som Kvalitetsklubb av NFF i juni 2019. Dette 

ble markert sammen med Troms Fotballkrets og klubbens medlemmer på ei storsamling høsten 

2019. Nestleder i klubbstyret, Astrid Strandbu, har ledet denne prosessen, og det er utført et stort og 

viktig arbeid.  

Under ledelse av Tom Høgli, klubbens samfunnskontakt, jobber Tromsø IL systematisk og målrettet 

med idrettens rolle i samfunnet. Tom er prosjektleder for et treårig prosjekt TIL for alle, ei satsing 

som involverer store deler av klubbens medlemmer. Omfanget av aktiviteter og tiltak i TIL for alle har 

økt betraktelig, og i 2019 ble Utvalg samfunns- og verdiarbeid etablert. 

Innsatsen innen de de fire 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 har vært en del utskiftninger i administrasjonen i 2019. Øivind Hansen overtok etter Martin 

Myrlund som leder for yngres avdeling fra høsten 2019. Birgitte Gustavsen er nyansatt i 

administrasjonen.  

Arbeidet med å forbedre driften av klubben og det samarbeidende aksjeselskapet TIL Fotball AS, har 

fortsatt høy prioritet. Et godt økonomisk fundament er bærebjelken og dermed grunnlaget for gode 

sportslig prestasjoner i det langsiktige arbeidet med utviklingsklubben Tromsø IL. Fra og med mars 

2019 har Tromsø IL og aksjeselskapet felles styre. Astrid Strandbu er styreleder i aksjeselskapet. For å 

forenkle organisasjonen ble TIL Fotball AS og TIL Holding AS fusjonert i 2019 og er nå TIL Fotball AS. 

Utviklingsarbeidet gir resultater ved at flere nye unge spillere er i posisjon for A-laget i tillegg til de 

som allerede er etablerte A-lagsspillere. Flere av disse gjør seg også bemerket på aldersbestemte 

landslag. Arbeidet med å utvikle TIL-akademiet er et prioritert område og det er blant annet hentet 

inn en egen trenerutvikler. 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.    
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A-laget rykket ned til OBOS-ligaen. Under ledelse av styret ble det på denne bakgrunn gjennomført 

en omfattende evalueringsprosess i desember 2019. På grunn av den vanskelige økonomiske 

situasjonen valgte vi å fortsette uten sportssjef. Resultatet av evalueringen var videre at Simo 

Valakari fortsetter som hovedtrener for A-laget. Styret har tillit til at Valakari sammen med 

trenerteamet vil ta Tromsø IL tilbake til eliteserien.  

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 2019. 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.  
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A. Styrets arbeid 

Styret har i 2019 bestått av: 

Styreleder Stig Bjørklund (2020) 

Nestleder Astrid Strandbu (2020) 

Styremedlem Børge Brunes (2019) 

Styremedlem Lars Espejord (2020) 

Styremedlem  Trude Borch (2021) 

Varamedlem Eva Halvorsen (2019) 

Styremøter 

Styret har i 2019 avviklet total 12 styremøter.  I tillegg har medlemmer av styret deltatt på ulike 

representasjonsoppgaver i året blant annet Forbundstinget, Kretstinget, medlemsmøter i Norsk 

toppfotball, og faglige møter med Norsk Toppfotballsenter. 

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. 

Administrasjonen 

Det har vært en del utskiftninger i administrasjonen i 2019. Øivind Hansen overtok etter Martin 

Myrlund som leder for yngres avdeling fra høsten 2019. Birgitte Gustavsen er nyansatt i 

administrasjonen.   

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 2020, og løper nå ett år av gangen til den sies opp 

eller at det inngås ny avtale.  

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 er det felles styre for Tromsø Idrettslag AS og TIL Fotball AS  
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Sportslig utvalg 

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

utvalg bestående av fem personer.  

Siden strukturen nå er forandret slik at det er felles styre for Tromsø Idrettslag og TIL Fotball AS har vi 

forenklet dette slik at styret i 2019 har fungert som sportslig utvalg. Det arbeides med endring av 

denne funksjonen.  

Felles styre for Troms Idrettslag og aksjeselskapet  

Med et felles styre for Tromsø Idrettslag og aksjeselskapet er ikke samarbeidet mellom styrene noe 

tema.  
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B. Økonomisk Beretning  

 

Konsernregnskap 

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

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

Det ble foretatt en fusjon mellom TIL Holding AS (mor) og TIL Fotball AS (datter) i 2019.  

Det fusjonerte selskapet heter TIL Fotball AS. 

 

Konsolidert regnskap til NFF 

Tromsø IL er majoritetseier i TIL Fotball AS med 73,44% av aksjene. 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, unntaket for 2019 er Bjerkakerhallen AS, som er under bygging. 

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. Det betyr at Tromsø ILs driftsresultat er det 

samme som breddefotballens driftsresultat.  

 

Resultatregnskapet 

Driftsresultatet for Tromsø IL for 2019 viser et overskudd på kr 487.104,- mens konsernet har et 

driftsresultat på kr 2.795.970,-.  

Årsresultatet viser overskudd på kr 148.175,- samtidig som konsernets årsresultat utgjør  

kr 2.010.614,-. 

Inntekter 

Driftsinntektene i Tromsø IL i 2019 ender på kr 45.272.769,-, hvorav kr 13.008.248,- er bidrag fra  

TIL Fotball AS. Driftsinntektene i 2018 var kr 51.957.309,-, noe som gir en reduksjon i driftsinntektene 

på kr 6.684.540,-. Reduksjonen skyldes i hovedsak at Tromsø IL mottok aksjegaver i 2018.  

Konsernets driftsinntekter er på 75.273.966,- mot 84.636.400,- i 2018. 

Kostnader 

Driftskostnader for idrettslaget viser kr 44.785.665,-. 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 2018 var på kr 51.796.486,-. Reduksjonen ift. 2018 er på kr 7.010.821,-,  

og skyldes i hovedsak reduksjon i personalkostnader til spillere og støtteapparat på kr. 5.511.400,-.  
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Ut over dette så er det foretatt reduksjon av reisekostnader i 2019.  

Økningen i avskrivinger skyldes skifte av kunstgress sommeren 2018. 

Konsernets driftskostnader er kr 72.477.996,- mot 81.182.552,- i 2018. 

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 hhv. finansinntekt og finanskostnad. 

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

Denne posten fremkommer kun i konsernregnskapet. 

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,-.   

 

Det foreligger ingen fordringer mot konsernet eller datterselskap. 

Under kortsiktig gjeld framkommer gjeld til konsernet TIL Fotball AS med kr 12.255.462,-.  

 

Sum eiendeler utgjør kr 49.565.680,- mens sum eiendeler for konsernet utgjør kr 140.118.256,-. 

Egenkapital 

Tromsø Idrettslag har en egenkapital på kr 10.900.921,-, etter effekten av årsresultatet for 2019.  

Samme tall for konsernet er kr 23.185.217,-. 

Forutsetninger for fortsatt drift 

Resultatet for 2019 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 2020 er basert på konsernet og innbefatter samarbeidsavtalen mellom  

Tromsø idrettslag og TIL Fotball AS. Realiserte salg av spillere er tatt med i budsjettet. 

Veien videre 

Driften i Yngres avdeling er stabil og forutsigbar. Byggingen av Lerøyhallen er i sluttfasen og forventes 

ferdigstilt våren 2020.  

 

For toppfotballen ble 2019 et vanskelig år, med nedrykk til OBOS-ligaen i siste seriekamp. 

TIL Fotball AS leverer et fint driftsresultat på kr 2.332.241,- og et årsresultat etter spillersalg på  

kr 2.841.905,-. Imidlertid så har underskudd over tidligere år har gjort den likvide situasjonen 

krevende. Det har blitt jobbet godt med løsninger for å sikre drift i 2019 og videre inn i 2020.  

Hovedfokuset i 2020 er å forbedre de sportslige resultatene for a-laget innenfor de rammer som er  

til rådighet. Det jobbes kontinuerlig for å skaffe nye midler for å styrke det a-laget. 

Klubben har fortsatt en liten og sårbar administrasjon.  
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Ansatte 

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

regler.  

Gjennomsnittlig antall ansatte i Tromsø IL har vært 39,4 og styret har hatt 6 medlemmer og  

1 varamedlem. I Tromsø Idrettslag er det to ansatte, en kvinne og en mann,  

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

Pr. 31.12.2019 var det 10 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. Det har i 2019 også vært noen tilfeller av langtidsskade spillere. Det har i 2019 ikke vært noen 

ulykker som har medført person- eller materielle skader. Klubben anses ikke å drive virksomhet som 

forurenser det ytre miljø. 

 

Tromsø den 4. mars 2020 
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4. ÅRSREGNSKAP 2019 

 

 

Årsregnskap 2019 

for  

Tromsø Idrettslag 

 

Foretaksnr: 970 267 948 
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A. Revisors beretning 
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B. Rapport fra kontrollkomiteen 
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5. BUDSJETT 2020 
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Budsjett Yngres avdeling 2020 
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6. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 
Det er ingen innkomne forslag til årsmøtet. 

 

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 15 år: 100 kr 

Barn over 15 år og voksne: 200 kr 
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8. INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN 
 

Valgkomiteen i TIL har bestått av Kay Hugo Hanssen (leder), Bjørn Nilsen og Lisbeth Kåberg. 

Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig 

ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil 

fortsette med uforminsket kraft. Klubbstyrearbeid i Tromsø IL har tidligere år først og fremst vært 

dugnadsarbeid for klubbens yngres avdeling, herunder damefotballen. Fra 2019 har klubbstyret også 

ansvaret for det daglige arbeidet med toppfotballsatsingen og finansiering av denne. Dette har 

tidligere vært ivaretatt av AS strukturen i TIL Holding. Det er fra dagens styre lagt frem en 

strategiplan (2017) og en modell tilpasset klubbens fremtidige utfordringer, basert på årsmøtevedtak 

i 2015 og 2016, som er lagt til grunn for valgkomiteens arbeid.  

Valgkomiteen har på bakgrunn av dette følgende innstilling til styret 

Børge Brunes   Trer av 

 

Stig Bjørklund   Leder (2019-2020)  ikke på valg 

Astrid Strandbu   Nestleder (2019-2020)   Utvalg Barn og ungdom – ikke på valg 

Lars Espejord   Medlem (2018-2019)   Sportslig utvalg - gjenvalg 

Tore Rismo   Medlem (2020-2021)   Sportslig utvalg - ny 

Skule Elvevold   Medlem (2019-2020)   Utvalg kvinner – ikke på valg  

Trude Borch   Medlem (2020-2021)   gjenvalg 

Eva Halvorsen   Varamedlem (2020-2021)  gjenvalg 

 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite er som følger 

Bernt A Bertheussen  Medlem (2019-2020) – ikke på valg 

Bente Ødegård    Medlem (2019-2020) – ikke på valg 

Jo Aarseth    Medlem (2020-2021) – gjenvalg                          

Berit Haugan    Varamedlem (2020-2021) – gjenvalg 

 

Valgkomiteens innstilling til Hederstegnskomiteen er som følger 

Gunnar Nilssen    Medlem (2019-2020) ikke på valg 

Turid Luneborg    Medlem (2019-2020) ikke på valg 

Sverre Lennart Isaksen   Medlem (2020-2021) gjenvalg 

Vibeke Larsen   Medlem (2019-2022) ikke på valg 

Hans Thore Hansen  Medlem (2019-2021)ikke på valg 
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9. INNSTILLING FRA STYRET TIL VALGKOMITE 
 

Valgkomiteen i TIL har bestått av 

Kay Hugo Hanssen  leder  

Lisbeth Kåberg   medlem   

Bjørn Nilsen   medlem  

Ørjan Holstad   varamedlem   

 

Styret har følgende innstilling til valgkomitè for Tromsø IL 

Kay Hugo Hanssen   Leder (2019-2020) – ikke på valg 

Lisbeth Kåberg    Medlem (2019-2020) – ikke på valg 

Bjørn Nilsen    Medlem (2020-2021) – gjenvalg 

Ørjan Holstad    Varamedlem (2019-2020) – ikke på valg 
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10. 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, 

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. 
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(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. 
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(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.   

(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:  
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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 

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. 
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(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. 

 

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. 
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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.  

(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. 
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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  

• 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 
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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. 

(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 
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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.  

• 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. 
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(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. 

(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 


