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Dagsorden 

1. Valg av dirigent og sekretær 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Valg av to til å underskrive protokollen 

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 

6. Fastsettelse av klubbens kontingent og treningsavgift 

7. Behandle innkommende saker 

8. Godkjenne budsjett for 2023 

9. Valg styre, valgkomite, kontrollkomite, regnskapsfører/revisor. 

Valgkomiteens innstilling blir fremlagt på årsmøte. 

 

Vedlegg: Årsregnskap 2022, Budsjett 2023, Kontrollutvalgets uttalelse. 
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Kontingent 2022: 
600,- medlemmer under 19 år. 

700,- medlemmer over 19 år. 

100,- for trenere, foreldre, støttemedlemmer og passive medlemmer. 

 

Treningsavgift 2022: 

1100,- barn 6-12 år. 

1700,- ungdom 13-19. 

800,- A- lag. 

500,- Veteran/Old Boys. 

 

Medlemmer pr. 31.12.2022: 

555 totalt. 

446 aktive. 

 

 
Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner 

Alder 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år+ 

Totalt 0 7 44 3 15 

Aktive 0 7 0 0 1 

 

 
Menn Menn Menn Menn Menn 

Alder 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ 

Total 0 189 108 13 176 

Aktive 0 189 108 13 138 
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Styret 2022 

Leder: Frank Johansen  

Nestleder: Younes Shahriari 

Styremedlem: Svein Taraldsen  

Styremedlem: Arne Lindstølen  

Styremedlem: Jan Martin Grindheim  

Styremedlem: Gjevdet Kelmendi 

Styremedlem: Solveig Sandesaunet. (Fratrådte styret i april 2022 pga klubbytte) 

Styremedlem: Karl Gunnar Ellefsen 

Styremedlem: Megan Sommer Strand 

 

Styret har hatt seks styremøter i tillegg til årsmøte, og behandlet 26 saker i løpet av året. 

Daglig leder Reinhard Nærbø har deltatt på samtlige styremøter, og tar hånd om det daglige 

administrative arbeidet. 

Styret hatt en god fordeling av arbeidsoppgaver, og gjengangerne er status sportslig, samt 

økonomi. 

Nestleder Younes Shahriari har hatt ansvaret for medlemsregistrering, samt utsendelse og 

håndtering av fakturaer på treningsvgift og medlemskontigent. 

I 2022 ble avgiftene delt pga fritidskortet. I 2023 sendes det ut én faktura med både 

treningsavgift og kontingent. 
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Leders betraktninger 

2022 har vært et godt Grane-år. Klubben har økt sin medlemsmasse med nesten 100 

medlemmer, og satser på enda flere medlemmer i 2023. Vi har en økt satsing på jentefotball, 

og vi merker et stadig tilsig av spillere på alle kull, etter en rekke gode rekrutteringstiltak i 

2022. 

 

Det har blitt etablert Granes Klubbcafe som er en sosial møteplass for alle i klubben, eller 

som bare er interessert i Grane eller en kopp kaffe. I 2023 blir også Grane Fellesskap etablert 

etter initiativ fra engasjerte mødre i klubben.  

 

Vi har etablert en fotballfritidsordning (FFO) med tilbud til barn fra 3.-7. klasse. Her har vi 

rundt 20 barn på klubbhuset to dager i uka med leksehjelp, matservering og gode 

treningsøkter.   
Tine Fotballskole ble arrangert med over 250 barn. Neste år økes den med to dager, slik at vi  

i 2023 har tilbud i fem dager. Vi ser at inntektene er gode, og vi har fortsatt her et godt 

samarbeid med Arendal Fotball som stiller med instruktører. Mange i klubben gjør en 

kjempeinnsats for at vi klarer å levere en veldig god fotballskole. 
I november vant klubben årets inkluderingspris på Idrettsgallaen Sør. Vi har satt i gang en 

rekke tiltak for å bedre integreringen og inkludering i klubben. Prisen er stor stas, og 

motiverer oss for å fortsette dette gode arbeidet. I 2023 er vi også i gang med trykk og 

distribuering av et hefte med informasjon om klubben på seks ulike språk. Heftene blir 

distribuert på alle distriktets skoler, og andre sosiale møteplasser. 

Vi har også fått nye nettsider som klubbens eminente sportslig leder Karl-Gunnar Ellefsen 

har utviklet. Alle lag bruker Spond som kommunikasjonskanal, samt at vi bruker Facebook og 

Instagram aktivt for profilering av klubbens arbeid.  

Klubben har god kontroll på økonomien, selv om året viste et underskudd på -22.000.  

Reinhard Nærbø er ansatt i en full stilling som daglig leder, mens Karl Gunnar Ellefsen og 

Kenneth Johansen er ansatt i ca. 20% stillinger. 
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I desember fikk klubben en gledelig melding fra Gjensidigestiftelsen om en gave på 

306 000,- til prosjektet Fotball, Folk og Felleskap. Prosjektet skal skape et enda bedre og mer 

inkluderende miljø rundt klubben. Tusen takk til Welcome Hub Agder, Megan Sommer 

Strand og Arendal Voksenopplæring for stor hjelp i søkeprosessen. Det gode arbeidet blir 

videreført i 2023. 

Ny hjertestarter er på plass på klubbhuset på Bjønnes. Hjertestarterkurs ble avholdt i starten 

av 2023. 

Klubbhuset på Bjønnes er i svært dårlig forfatning, og med kontor, møteplass, FFO og mange 

barn er oppgradering helt nødvendig. Huset er ikke prioritert fra kommunens side, så 

klubben må selv stå for det aller meste av helt nødvendig oppussing. Dette vil bli prioritert i 

2023.  

Samarbeidet med Arendal Fotball fortsetter, og vi undertegnet sammen med Trauma en ny 

samarbeidsavtale i 2022. Avtalen blir reforhandlet i 2023. 

Vi fortsetter vårt gode forhold til vår vennskapsklubb Silkeborg, og senest i oktober var fem 

fra Grane på besøk. En fantastisk inspirerende og lærerik tur. Det er allerede planlagt et nytt 

besøk i løpet av 2023. Silkeborg har vært, og er en foregangsklubb når det gjelder 

utviklingsarbeid, så vi håper å utvikle samarbeidet enda mer de kommende årene 

Vi har fortsatt å spisse vår satsing på barn og ungdom. Grane ønsker å være best i Arendal 

innenfor klassene 6-16 år, både på jente- og guttesiden, samt at vi vil fortsette vårt arbeid 

med å utvikle gode mennesker i et aktivt, sosialt og sunt miljø. 

Takk til alle som gjør Grane til en bedre klubb. Hvis mange mennesker gjør litt, skjer mye! 

Tusen takk alle sammen! 

 

Styreleder 

Frank Johansen 
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Årsberetning dommerkoordinator 

Denne oppgaven er en viktig del av Norges Fotballforbund (NFF).  «Uten dommere stopper 

fotballen». Grane er en av flere klubber som prioriterer dette området. Vi har vært igjennom 

en koronaperiode som har resultert i mange frafall, og stod igjen med disse dommere for 

2022 sesongen : 1 kretsdommer, 1 rekrutteringsdommer og 1 veileder/fadder og 

forfallsdommer og 16 klubbdommere.  

 

Covid-19 må ta mye av skylden for at dommergruppen i Grane ikke er så stor som tidligere 

år. Samt at Grane ikke har hatt juniorlag og seniorlag på noen sesonger har rekrutteringen 

blitt en utfordring. Men vi har gjennomført klubbdommerkurs på våren med 14 nye 

klubbdommere, så vi får satse på at noen av disse ønsker å gå videre på 

rekrutteringsdommerkurs. 

 

Videre har vi som dommere i klubben gjennomført flere ekstra oppdrag for kretsen. 

Begrenset innkjøp av dommerutstyr til det minimale, slik at vi håper på å gå i pluss på 

økonomisiden i 2022. 

 

Undertegnede tar ansvar for å sette opp dommere i 12 årsklassen, der Grane hadde to lag i 

2022. Det arbeidet har gått greit, og det kom dommere til alle disse kampene. Undertegnede 

har også hjulpet til å skaffe dommere til Adidas cup kamper og til treningskamper.   

 

Det har ikke vært noe turnering i 2022, og det er kanskje like greit, da belastningen for oss 

som er igjen hadde vært så stor at vi måtte nok ha bedt om dommerhjelp fra andre klubber.  

 

Vi har også deltatt på hovedsamlingen for dommere, veiledere og faddere i Lyngdal som er 

obligatorisk hvert år. Får info om nye retningslinjer for kommende fotballsesong som vi 

viderefører til de lagene i Grane som ønsker en slik gjennomgang før sesongstart. 

På slike samlinger blir det gjennomført løpetester og forberedelser til teoritest. Begge disse 

tester må godkjennes før man kan dømme for Agder Fotballkrets. 
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Vi har ikke avholdt interne dommermøter i 2022 , noe pga vi er så få igjen, og noe for å 

holde kostnadene så lave som mulig. Grane og NFF Agder holder kurs hvert år for å bli 

autorisert. Det er bare å ta kontakt så fikser vi påmelding. Først klubbdommer, så 

rekrutteringsdommer, så får tiden vise om vi kan utvikle flere kretsdommere. Vi arbeider 

med saken.  Grane har gunstige betingelser for dommere i Grane. 

 

Dommerkoordinator 

Bjørn Bilstad 

 

Sportslig rapport 

Sportslig utvalg i 2022 har bestått av: Karl-Gunnar Ellefsen (leder), Frode Olsen 

(oppstartsansvarlig), Per Øyvind Pedersen (barnefotball), Sebastian Møster Linstad 

(ungdomsfotball), Armend Hoti (A-lag). I tillegg har daglig leder, Reinhard Nærbø, vært en 

aktiv bidragsyter på en rekke møter.  

 

Det har gjennom året vært gjennomført seks møter i SU og det har vært diskutert i overkant 

av 55 saker. I tillegg til dette har det hele tiden vært tett dialog utenom møtevirksomheten.  

Klubben utviklet og iverksatte en ny sportsplan, som det jobbes med å forankre ut til alle 

trenere. Vi har gjennom året sett et behov for å både forenkle og gjøre det lettere for alle 

trenerne å følge planen.  

 

Sportslig leder har vært ute hos alle lagene for å både observere og 

avholde økter. Det jobbes utrolig godt ute hos alle lagene og det sportslige tilbudet har i 

2022 fått et klart løft fra foregående år. Aktiviteten som drives er bra, men vi har fortsatt 

klare forbedringsområder, vi håper derfor å løfte tilbudet i 2023 også.  

 

Et av de flotteste løftene for klubben i 2022 har vært at hovedbanen for barn og ungdom, 

Skytebanen, fikk nytt kunstgress.  
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Barnefotball: 

Vi var i 2022 tidligere i gang med oppstarten for 6-åringer enn vi har vært de foregående 

årene. Det hele startet med oppstartsøkter for gutter født i 2016 og jenter født i 2016/2015 

i mai. Frode Olsen ledet oppstarten som ga oss egen jentegruppe og tidenes største 

guttegruppe for 6-åringer i Grane. I tillegg stilte flere trenere i klubben opp for å 

gjennomføre en god oppstart.  

 

For å nå enda bredere ut med rekrutteringsarbeidet ble det i juni gjennomført Barnehagecup 

der over 90 førskolebarn fra syv barnehager stilte opp under fantastiske forhold på Norac 

Stadion.  

 

Utover dette har vi gjennom hele 2022 merket pågang av nye spillere på alle kullene i 

barnefotballen og vi merker at innsatsen rundt rekruttering, profilering og det totale tilbudet 

til våre medlemmer har hatt en positiv effekt. Ikke minst den fantastiske jobben alle våre 

engasjerte trenere gjør uke etter uke på treningsfeltet.  

 

Fotballtilbud for jenter i 3.-5. klasse ble også lansert rett etter sommeren. I underkant av 30 

jenter startet opp, ledet an av Jelena Praljak Stinessen og Inger Marthe Gelius.  

 

Tine Fotballskole i 2022 ble en kjempesuksess der rett i underkant av 250 barn var påmeldt. 

Vi hadde instruktører i alle aldre, også fra egen barne- og ungdomsavdeling.  

For å videre styrke tilbudet for barn i klubben ble det gjennom vinteren kjørt 

innendørstreninger for 11 og 12 åringer, før man senere på høsten fikk etablert en 

Fotballfritidsordning for 4.-7. klasse. Dette gir ivrige spillere ekstra treninger og en fantastisk 

plass å være.  

 

Det ble også gjennomført trenerkurs og trenerforum i klubben - der alle kullene var 

representerte med trenere. Flere av lagene har også i 2022 deltatt på flere ulike turneringer i 

nærområdet, med stor suksess!  
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G2016 

Antall spillere: 52 

Trenere: Frode Olsen, Andreas Stinessen, Dan Ribe, Inger Marthe Gelius, Jaran Frivik, Jelena 

Praljak Stinessen, Jenny Marie Gulbrandsen og Alexander LaPierre. 

 

J2015-2016 

Antall spillere: 21 

Trenere: Hallvard Johansson og Knut Morten Johansen. 

 

G2015 

Antall spillere: 34 

Trenere: Christian Høst, Diego Vinaccia, Fredrik Frøstrup, Per Øyvind Pedersen og Marius 

Sommer Strand. 

 

G2014 

Antall spillere: 42 

Trenere: Andreas Nærdal, Ole Ivar Gundersen og Lisbeth Thompson, Christian Kallevig 

Arnesen og Bjarte Selseng. 

 

G2013 

Antall spillere: 37 

Trenere: Marius Sommer Strand, Henning Myhrer, Jens Lehrmann, Ahmed Echkantena, 

Vladica Andjelkovic og Daniel Kaba. 

 

J2012-2014 

Antall spillere: 31 

Trenere: Inger Marthe Gelius, Jelena Praljak Stinessen og Andreas Stinessen. 
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G2012 

Antall spillere: 31 

Trenere: Andre Skoog Bondevik, Asle Wikanes Hansen, Jon Anders Pedersen, Knut André 

Rønningen, Mohammed Ali Chkontana og Ole Petter Jensen. 

 

G2011 

Antall spillere: 34 

Trenere: Audun Olav Pettersen, Finn Arne Marcussen og Petter Haakenstad. 

 

G2010 

Antall spillere: 29 

Trenere: Gjevdet Kelmendi, Espen Andersen, Atle Johansen og Torgeir Byrkjeflot. 

 

Ungdomsfotball: 

I forkant av sesongen ble ungdomsavdelingen forsterket betraktelig på trenersiden med 

Frode Olsen, Sebastian Møster Linstad og Remi-André Fossum som nye trenere. I tillegg ble 

Stig-Johnny Jørstad hentet inn som keepertrener, for både ungdom og A-lag.  

 

Vi har i 2022 hatt en del “hull” i ungdomsavdelingen, men jobben som gjøres nedenfra gjør 

at det ikke er mange år til vi er tilbake til å ha lag i alle årskull. Likevel har de lagene vi har 

vært flotte representanter for klubben og vi har gjennom året også på disse årskullene fått 

stadig påfyll av spillere.  

 

I Ungdomsavdelingen har vi hatt spillere som har representert klubben på både sone, krets 

og tiltak i regi av Norsk Toppfotball i 2022.  

 

Karl-Gunnar Ellefsen og Frode Olsen gjennomførte på høsten UEFA B-kurs i Telemark og er 

med på å løfte trenerkompetansen i klubben.  
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U14 (2008 og 2009)  

Antall spillere: 32 

Trenere: Karl-Gunnar Ellefsen, Frode Olsen, Younes Shahriari og Remi André Fossum. 

 

G15 (2007) 

Antall spillere: 19 

Trenere: Sebastian Møster Linstad, Geir Ballestad og Jon Larsen-Frivoll. 

 

Seniorfotball:  

Vi hadde i 2022-sesongen endelig et seniorlag for herrer tilbake i seriesystemet. Bård 

Mortensen-Brekke ble hentet inn som trener og måtte bygge opp laget fra null spillere i 

samarbeid med resten av klubben. En rekke personer har vært involvert i få på plass en 

spillergruppe og det har gjennom hele året vært prøvespillere innom.  

 

Sesongen gikk ikke helt som sett for seg, med svingende resultater og prestasjoner. Men det 

har vært et utrolig løft for klubben og endelig ha et A-lag for herrer igjen. I tillegg har man 

fått på plass en flott kjernegruppe, som også har gjennomført flere flotte sosiale tiltak 

gjennom 2022. For herrelaget ser det derfor lyst ut for den kommende sesongen, der det 

klare sportslige målet er opprykk.  

 

På kvinnesiden hadde vi i 2022 også et lag, i tett samarbeid med Øyestad og etter hvert 

Arendal Fotball. Her har Jan-Martin Grindheim vært en fantastisk bidragsyter, både i år, men 

også foregående år. Resultatene for kvinnelaget svingte en del gjennom 2022. 
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Signaturer Styret 2022 

 

 

 

Frank Johansen  Younes Shahriari   Gjevdet Kelmendi 

Leder     Nestleder    Styremedlem   

 

 

Jan Martin Grindheim Svein Taraldsen   Megan Sommer Strand 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

 

 

Karl Gunnar Ellefsen  

Styremedlem 

 

 

Signaturer Protokoll 
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Til årsmøtet i IK Grane Arendal Fotball 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

Jeg har ført regnskapet for IK Grane Arendal Fotball, som viser et underskudd på 

Kr 22.437. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2022 og 

resultatregnskap avsluttet pr denne dato. 

 

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og regnskapsbestemmelser 

vedtatt for alle organisasjoner tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og 

paralympisk komite. 

 

Etter min mening har ledelsen oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Konklusjon 

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig 

bilde av den finansielle stillingen til IK Grane Arendal Fotball pr 31. desember 2022. 

 

 

 

Arendal, 7. mars 2023 

 

 

Tore Svensen 

aut. regnskapsfører 

NO 976 293 762 MVA 

 
 

 

 


