
Referat fra årsmøtet i Viking FK 2021 

 

Årsmøtet ble avholdt på SR-Bank Arena, tirsdag 15. mars 2022, kl. 18.00. 

Styreleder Rune Bertelsen ønsket velkommen. 

Årsmøtet ble åpnet ved å markere ett minutt stillhet for å hedre Olav Nilsen, Gunnar Steen og Terje Nilsen. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Fremmøtte stemmeberettiget medlemmer var 36 personer. 

Presse var ikke representert. 

 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent. 

 

3. Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen 

Etter forslag fra styret ble Jan Olav Pedersen valgt til dirigent (møteleder) og Annette Kvia til sekretær 
(referent). 

Leif Oftedal og Jan Olaf Jansen ble valgt til å underskrive referatet. 

Årsmøtereferat for 2021 ble godkjent. 

 

4. Styrets beretning, og utvalgenes årsberetning 

Styrets og utvalgenes årsberetning ble fremlagt, og gjennomgått. 

Styret ble bedt om å gi en nærmere redegjørelse omkring lovligheten av klubbens organisering (med henvisning 
til Styrets beretning  s.7, siste avsnitt), noe styreleder oppga å komme nærmere tilbake til under punkt 6.2 
Organisasjonskart. 

Styrets- og utvalgenes beretning ble godkjent. 

 

5. Regnskap  

Regnskap, balanse og noter for 2021 ble gjennomgått av styrets leder.  

Det oppgis som merkbart for klubben med foregående 2 år med pandemi, men dette til tross er enkelte inntekter 
økt, med særlig positiv utvikling av sponsorinntekter – som i hovedsak skyldes sponsorat for kvinnefotball. 

Utdanningskompensasjon ble lagt til som egen post i 2019, for å tydeliggjøre klubbens tildelte midler for unge 
spillere – en inntekt som er økende. 

Lønnskostnad stiger - basert på økt virksomhet på Jåttå, i tillegg til noe økte lønnskostnader for ansatte på 
Eiganes. 



Årsresultat fordeles i henhold til oppgitte poster til fond for spillerutvikling, anlegg og jubileum. 

Styret orienterte om gitt forskuttering av noen kroner ila høsten, i anledning fordring mot Vikinghallen AS, noe 
som ikke skulle vært gjort, og som en tar lærdom av.  

Videre nevnes overskudd i Vikinghallen AS, og en egenkapital på ca 5 millioner - samt planer om nytt dekke i 
hallen ila sommeren 2022. 

Regnskapet i sin helhet ble godkjent. 

 

5.1 Revisors beretning  

Revisors beretning ble godkjent. 

 

5.2 Kontrollkomiteens beretning  

Kontrollkomiteens beretning ble godkjent. 

 

 

6. Innkomne forslag 

 

6.1 Kontingent for 2022 

Forslagsstiller: Styret i Viking FK.  

Opprettholder kontingent: 

Pensjonister kr 500,-  

Trenere, ledere, ansatte, styre- og komitemedlemmer kr. 300.- 

Passive medlemmer og HC lag kr. 600.- 

Aktive medlemmer kr 2.000,-  

Familiemedlemskap kr 3.700,-  

Styrets forslag til uendret kontingent for 2022 ble vedtatt. 

 

6.2 Organisasjonskart 

Forslagstiller: Styret i Viking FK.  

Henvisning til forslag til organisasjonskart for Viking 2022: 

 

På kartet er markert hva som er endret fra i fjor, hvor «Sportssjef Herrer» og «Administrativ Leder» er lagt til. 

Det er ikke merket felles Daglig leder i Viking FK og AS, men satt strek mellom «Adm.dir Viking Fotball AS» 
og «Daglig leder Viking FK».  



Klubben har hatt dialog med NFF i etterkant av BB-saken i fjor, for samråd omkring stillingen «Sportssjef 
Herrer». En har blant annet sammenlignet med andre klubber og modeller i Norge, og mener med dette å ha 
landet på en fornuftig organisering, hvor en ivaretar den daglig aktivitet på Eiganes og det overordnede øverste 
sportslige ansvar for klubben. 

Det ble av årsmøte stilt spørsmål hvorvidt organisering som skissert er klarert av forbundet? 

Viking skal ha bedt NFF om godkjenning av foreslått organisering den 3. august 2021, hvor klubben ble gitt en 
bekreftelse i etterkant. Det ble i denne anledning stilt spørsmål til roller, hvorvidt øverste sportslige leder på 
dagtid har Viking FK-styret over, samt daglig leder i AS sin involvering ved budsjett og økonomiske forhold? 

Styrets leder viste til Styrets beretning, samt pågående dialog med NFF om dualmodellen – hvor Viking er 
invitert til å delta i videre prosess – et arbeid som skulle vært startet i fjor høst, men ble utsatt pga covid.  

Det ble av årsmøte påpekt at kart ikke stemmer overens med hva som oppgis, og at kartet fremstår uklart – da 
sportslig leder skal rapportere til styret, gjerne i samarbeid med daglig leder. 

Fremmøtte ble av medlem minnet om klubbens tidligere praksis i denne anledning, hvor Arne Larsen Økland 
satt som leder i både klubb og selskap. 

Årsmøtet foreslo at det tydeliggjøres i organisasjonskartet at sportssjef er øverste leder på sport og rapporterer 
direkte til styret i FK på saker der NFFs regelverk krever dette. 

Styret presiserer at sportssjef da rapporterer til daglig leder på de områder der NFFs regelverk ikke er til hinder 
for dette. Det er først og fremst ift. sportslige beslutninger at det øverste ansvaret ligger hos sportssjef. Styret har 
i dialogen med NFF avklart ulike områder der sportssjef rapporterer til daglig leder og hvilke områder der daglig 
leder har beslutningsmyndighet og medbestemmelsesrett, eks økonomiske beslutninger i relasjon til sport. Dette 
fremkommer også i stillingsinstrukser for rollene. 
 
Styret støttet årsmøtets forslag. 

Organisasjonskart Viking 2022 ble vedtatt av årsmøtet i revidert versjon. 

 

6.3 Statutter for anleggsfond i Viking FK 

Forslagstiller: Styret i Viking FK 

Klubbens statutter ønskes justert, for å forenkle, og henge bedre sammen med dagens praksis. 

Det ble kommentert at prinsipp for fond er det samme som tidligere, hvor årsmøtet tildeler overskudd til fond, 
og at dette skal fremkomme i regnskap.  

Årsmøtet stilte spørsmål omkring styrets anledning til å disponere mer enn 1 million i fond uten årsmøtets 
samtykke, og en bekymring for hvorvidt styret eventuelt kan vedta å benytte midlene til oppgradering av anlegg 
i annen by. Det ble vist til nåværende statutter § 3 med samme formulering.  

Tidligere styremedlem tilstede i salen minnet om at det i forbindelse med opprettelsen av fondet var en bevisst 
vurdering at klubben skulle ha mulighet til å benytte disponible midler i anleggsfond til å legge kunstgress på 
kommunale anlegg som bl.a Kiellandsmyra/Stokkadalen. 

Styrets leder orienterte om pågående utbyggingsplan av stadion, hvor en vurderer mulighet for videreutvikling 
av anlegg og akademi med fond som investering.  

Styret opprettholder forslag til vedtak, hvor en viser til at formulering fremkommer tilfredsstillende. 



Det ble opplyst at endring av statutter krever 2/3 flertall i årsmøtet.  

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

 

6.4 Statutter for spillerutviklingsfond i Viking FK 

Forslagsstiller: Styret i Viking FK:  

 

Dagens statutter med formål om å gi økonomisk bidrag til spillerutvikling, foreslås justert.  

Blant annet endres aldersperiode (fra aldersgruppe 11 til 19 år til 10 – 16 år) med bakgrunn i at hovedaktivitet i 
denne alder er overført fra Eiganes til Jåttå, i tillegg til å høyne fondets maksgrense fra kr 600.000,- til 
1.000.000,-, da fondet er økende (særlig fordi tillagt inntekt for utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler). 

Styrets forslag ble vedtatt. 

 

6.5 Endringer i Viking statutter 

Forslagsstiller: Styret i Viking FK:  

Det foreslås endret retningslinjer for innsatspokal, slik at «beslutning om tildeling foretas av styret i samråd med 
ungdomsstyret» - hvor siste del «i samråd med ungdomsstyret» strykes. 

Retningslinjer for aktive år ønsker styret tillagt «representasjon på vegne av Viking i styrer, utvalg og komiteer i 
NFF og RFK. 

Styrets forslag ble vedtatt. 

 

6.6 Forslag til ny paragraf 26 i Vikings lov - logo 

Forslagsstiller: Styret i Viking FK:  

Styreleder refererte årsmøtet av 2021, hvor det ble vedtatt å inkludere bestemmelse om Logo i Vikings lov. 

Derav styrets forslag til ny § 26 i Vikings lov – logo. 

Styrets forslag ble vedtatt. 

 

6.7 Forslag om sportsvasking 

Forslagsstiller: Rune Edvardsen, Roar Åkerlund og Håvard Jektnes:  

Forslagsstiller som var tilstede i salen, Roar Åkerlund, innledet med å si at klubbens supportere opplever å ha et 
godt forhold til både klubb, selskap og administrativt ansatte, og at målet med årets innkomne forslag til Viking 
FKs årsmøte er å bidra med positiv påvirkning av klubben en elsker. 

Representant redegjorde for forslag, oppgitt som alternativ 1. 

Styret er enig med forslagsstiller, men ønsket å avvente mulig vedtak i Fotballtinget, slik at tekst kunne tilpasses 
NFFs bestemmelse. 

Styrets forslag, alternativ 2, er fremsatt med utgangspunkt i NFFs vedtak, tilpasset Viking FK. 



Det ble fra salen stilt spørsmål med hvem som dokumenterer «systematiske og grove brudd på 
menneskerettighetene…»? Årsmøtet fikk opplyst at Amnesty eller andre tilsvarende uavhengige organisasjoner 
følger dette opp. 

Forslagsstiller valgte å trekke sitt forslag.  

Styrets forslag (alternativ 2) ble vedtatt. 

 

6.8 Oppdatering av verdigrunnlag 

Forslagsstiller: Rune Edvardsen, Roar Åkerlund og Håvard Jektnes:  

Viking FK skal fremme forslag til Viking Fotball AS om å innarbeide formulering i skriftlig, felles 
verdigrunnlag; «Viking FK og Viking Fotball AS tar sterk avstand fra sportsvasking innen fotball» 

Styret har et ønske om å forenkle, slik at formulering som vedtatt i forrige sak (innkomne forslag sak 6.7) - 
basert på NFFs tekst – legges til grunn. At denne tekst inngår i samarbeidsavtale med AS, og ikke som et eget 
dokument. Det oppleves ryddigere å ha alt på ett sted, innarbeidet som en del av samarbeidsavtalen – hvor 
intensjon fra forslagsstiller samtidig ivaretas. 

Forslagsstiller støtter styrets forslag. 

Styrets forslag ble vedtatt. 

 

6.9 Endring av lov for Viking Fotballklubb 

Forslagsstiller: Rune Edvardsen, Roar Åkerlund og Håvard Jektnes:  

 

Lov for Viking § 14 årsmøtet, underpunkt 1 foreslås endret, slik at årsmøtet gjennomføres før Tinget, hvor 
årsmøtet velger delegater til representasjon. 

Styreleder anerkjenner forslaget, men oppgir flere grunner til at dagens praksis - om å gjennomføre årsmøtet 
innen utgang av mars - bør videreføres. Blant annet vises til frister for innrapportering av regnskapstall, og 
særlig til fordel av at delegater ikke er fullstendig bundet av mandat fra årsmøtet. Erfaring tilsier at flere saker 
endres underveis ved innlegg og dialog delegater imellom, hvor en er avhengig av å finne tilpasninger/ordlyd 
som kan vedtas. 

Medlemmer argumenterte for og imot saken. Det ble av årsmøtet særlig vektlagt styrets holdning til å løft fram 
saker til medlems- og ekstraordinære-møter, samt at klubbens representanter virker å ha en klar forståelse av 
Vikings syn, med ønske om å styre kurs deretter. Styret sitter tett på drift, og representerer demokratiet på en 
god måte. 

Styret tar oppfordringen fra årsmøtet, og vil bestrebe seg på å lytte til og avstemme flertallet i klubben ved 
medlemsmøter eller ekstraordinære årsmøter. 

Styrets innstilling er å beholde dagens tekst. 

Forslagsstiller oppgir å ha et godt forhold til styret, hvor en stoler på at dersom ekstraordinære saker er til 
behandling, så vil det fremmes for medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte, så forslagsstiller trekker 
forslaget. 

Styrets innstilling ble vedtatt. 

 

 



7. Budsjett 2022 

Budsjettet ble gjennomgått ved styrets leder.  

Sum inntekt er noe oppjustert, bl.a på grunn av endret inntektsmodell og sponsorat i forhold til damelag. Det er 
stor interesse for Team Viking, og klubbens fotballskoler, som er viktige bidrag på inntektssiden. 

Øvrige inntekter som kontingent, tilskudd og bingo/gras er lagt tilsvarende som året før.  

På kostnadssiden vises det til noe høyere kostnader bl.a for utstyr, og økning i antall reiser. 

Styret har ambisjon om å legge av noen kroner ekstra til klubbens damelag, for å kunne bidra til nødvendig 
satsing utover høstsesongen. Det vil bli tatt en evaluering ila sommeren ifht hva som trengs for å lykkes her. 

Budsjett 2022 ble godkjent. 

 

Årsberetningen i sin helhet (samlet) ble godkjent. 

 

8. Utmerkelser  

 

8.1 Utmerkelser 

Styrets leder tildelte klubbens medlemmer medalje for 10, 15, 20, og 25 års aktivt medlemskap.  

100 seriekamper til Viljar Vevatne, og 100 A-kamper til Rolf Daniel Vikstøl, og 200 A-kamper til Veton 
Berisha.  

 

8.1.1 Årets spiller og William Danielsens minnepokal: 

Utmerkelsen som «Årets spiller» for 

Damelaget ble av Helge Aune tildelt Silje Skaare Helgesen. En jente med fantastiske holdninger, som 
har hatt en fin utvikling i Viking – og som ble så god at hun dessverre ble hentet til Stabæk. 

A-laget ble av Bjarte Lunde Åsheim tildelt Joe Bell. En spiller med særlig fokus på egen og lagets 
utvikling, og som stadig terpet på hvordan bli bedre. 

 

«WD’s minnepokal» tildeles en ung spiller med stor fremgang, og som har vist seg som et stort talent.  

Viking har i 2021 hatt mange unge spillere å ta av – men det var en som særlig utmerket seg. Han har vært i 
klubbens akademi, vært på utlån til Tromsdalen og Åsane, og kom kraftig tilbake. Har hatt en fantastisk 
utvikling, og var den spiller med flest spilte kamper, tross sin unge alder. 

Prisen ble, av Ole Rugland, tildelt Harald Nilsen Tangen.  

 

8.1.2 Innsatspokalen: 

Årets Innsatspokal ble tildelt Stig Lunde Botten, som har hatt et langt og godt virke for klubben - med oppstart 
helt tilbake i 2009. Han har vært å se på Vestbanen 3-5 ganger i uka, i tillegg til å være en god mann i 
klubbmiljøet på Eiganes. 



 

8.1.3 Fortjenestemedalje: 

Iven Austbø fikk tildelt årets fortjenestemedalje. Medaljen ble gitt ham med overrekkelse på siste seriekamp. 

 

 

9. Valg  

Valgkomiteen har i 2020 bestått av Anders Thingbø (leder), Marianne Bakke og Christian Hagemann.  

Det har vært stort engasjement, og komiteen har gjennomført 14 møter, med jevnlig dialog mellom 
komitemedlemmer, styremedlemmer og tillitsvalgte, valgkomiteen i AS, administrasjonen og kandidater til 
vurdering. Komiteen har fokusert på å sikre kompetanse for å best mulig ivareta FK-s interesser, og en har 
opplevd interesse og et stort engasjement for å bidra. 

 

9.2.1 Valgkomiteens innstilling: 

Leder av valgkomiteen ga en kort presentasjon av kandidater til valg. 

Styret i Viking FK: 

Styret i Viking FK består av 8 medlemmer og 1 varamedlem, og følgende innstilles til valg: 

Leder   Rune Bertelsen 2 år 
Nestleder Eirik Myhre  Ikke på valg 
Styremedlem    Odd Egil Flokketvedt Ikke på valg 
Styremedlem    Helen Rygh 2 år 
Styremedlem    Silje Padøy 1 år 
Styremedlem    Arild Ravndal 1 år 
Styremedlem    Espen Brevik Ikke på valg 
Styremedlem    Ellen Heggheim  Ikke på valg 
Varamedlem Kjartan Hjorteland 2 år 

 

Leder ble valgt, og deretter øvrige styremedlemmer samlet. 

Styremedlemmer fra Viking FK til Viking Fotball AS: 

I henhold til Samarbeidsavtale velges 2 styremedlemmer og 1varamedlem fra FK-styret til å representere i 
Viking AS-styret.  

Valgkomiteen innstiller følgende av klubbens styrerepresentanter til AS-styret: 

Styremedlem Rune Bertelsen 1 år 
Styremedlem Ellen Heggheim 1 år  
Varamedlem møtende Eirik Myhre 1 år 

 

Valgkomite Stiftelsen Viking FK: 

Leder Terje Eide 2 år 
Medlem Dag Vevatne Ikke på valg 
Medlem Christian Hagemann 2 år 

 

Stiftelsens styre gis fullmakt fra årsmøtet til å innsette varamedlem. 



Kontrollkomite: 

Leder Lill Erlandsen Ikke på valg 

Medlem 
Morten Schiefloe 
Wendelborg 2 år 

Varamedlem Frank A. Olsen 2 år 
Varamedlem    Erik Hirth 2 år 

 

Valg av representanter til ting og møter: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

9.2.2 Styrets innstilling: 

Valgkomite: 

Leder Anders Thingbø Ikke på valg 
Medlem Heidi Skare 2 år 
Medlem Marianne Bakke 1 år 
Varamedlem Eirik Egeskog 1 år 

 

Valgkomiteen gis fullmakt fra årsmøtet til å innsette varamedlem. 

Vikinghallen: 

Leder Christian Hagemann Ikke på valg 
Medlem Waldemar Pettersen Ikke på valg 
Medlem Ragnhild Sviland Ikke på valg 

 

Vikinghallens styre gis fullmakt til å innsette ytterligere 2 styremedlemmer. 

Revisor: 

PWC – Gunstein Hadland 

 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Øvrig informasjon: 

Styreleder takket de fremmøtte medlemmene for deltakelsen, og rettet en særlig takk for innsatsen til Heidi 
Skare, som har bidratt som styremedlem i FK og AS de siste 4 år. 

Helge Aune, som ansvarlig for Vikings Damelag, ga en statusoppdatering. Det er en klar forventning om å 
gjenta suksess fra 2021. Laget er sterkt, har mer rutine, bedret fysikk og stor løpskapasitet. Så langt – ser bra ut! 

Bjarte Lunde Aarsheim orienterte på vegne av A-laget, om en stor stall – hele 30 spillere, med konkurranse på 
samtlige plasser. Treningsleir er gjennomført i Marbella (Spania)  – med fokus på treningsmengde, kultur og 
spillestil  og i Portland (USA) – som en ren kampleir. Viking skal være en stabil toppklubb i Norge – Viking 
hører hjemme i toppen! 

 



LeifOftedal

Valgt til å underskrive protokoll

Annette Kvia

Referent

Valgt til å underskrive protokoll


