
 

Sakspapirer årsmøte i Urædd friidrett.  

Årsmøtet avholdes på Urædd klubbhus 14. mars 2023.  

Sak 1 Konstituering  

a) Godkjenning av de stemmeberettigede  

Antall stemmeberettigede telles opp og protokollføres.  

b) Godkjenning av innkalling   

Forslag til vedtak:  

Godkjenne innkallingen. 

c) Godkjenning av saksliste  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne sakslisten. 

d) Valg av møteleder 

Styret foreslår Øystein Palmgren som møteleder.  

e) Valg av referent   

Styret foreslår Linda Moen Kasin som referent.  

f) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  

Styret foreslår to fremmøtte medlemmer til å underskrive 
protokollen, på årsmøtet.  

Sak 2 Behandling av idrettslagets årsberetning  

Styrets beretninger ligger vedlagt som vedlegg 1. Det fremlegges egen 
beretning fra: Styreleder, sekretær, sportslig leder, Stevneansvarlig, 
materialforvalter, Barne-&  Ungdomsansvarlig og Styremedlem med 
ansvar for politiattester, lotteri og sponsorkontakt. Beretningene blir ikke 
gjennomgått i detalj på Årsmøtet. Det forutsettes at  årsmøtedeltakerene 
har satt seg inn i detaljene i forkant av møtet.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne Årsberetningene.  

Sak 3 a) Behandling av idrettslagets regnskap i kontrollert utgave  

Styret fremlegger idrettslagets regnskap i kontrollert utgave for 
godkjenning av årsmøtet.  Regnskapet ligger vedlagt som vedlegg 2.  

Rapport fra kontrollutvalg ligger som vedlegg3. 

Forslag til vedtak:  

Godkjenne Regnskapet. 
 



Sak 4 Innkomne forslag  

Ingen innkomne saker  

Forslag til vedtak:  
Tas til etterretning.  

Sak 5 Fastsette medlemskontingent  

Styret ønsker å fastsette medlemskontingenten på 150 kroner også for 
2024. Styret ber om fullmakt til å sette treningsavgiften. 
Medlemskontingenten faktureres årlig, mens treningsavgiften faktureres 
separat for vår og høst.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne forslag til medlemskontingent. Styret får fullmakt til å sette 
treningsavgiften utfra økonomien i klubben og planlagte aktiviteter.  

Sak 6 Handlingsplan  

Styret legger frem revidert Handlingsplan 2022-2024 for vedtak av 
årsmøtet. Handlingsplan er vedlagt som vedlegg 4.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne Handlingsplanen.  

Sak 7 Budsjett  

Styret fremlegger forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet. 
Budsjettet er vedlagt som vedlegg 5.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne Budsjettet.  

Sak 8 Valg  

8.1 Valg av styre og kontrollutvalg  

Valgkomiteen legger frem forslag til valg av styre og kontrollutvalg. 
Valgkomiteens innstilling ligger som vedlegg 6.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne valgkomiteens forslag til styre og kontrollutvalg.  

8.2 Valg av medlemmer i valgkomiteen  

Styret foreslår Øystein Palmgren som leder og et medlem fra 
eksisterende valgkomité som medlemmer i  valgkomiteen, som 
inneværende år.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne styrets forslag til valgkomite.  

8.3 Deltakelse i diverse møter og utvalg.  

Styret ber om fullmakt til å oppnevne deltakere på nødvendige møter 
og representasjon i utvalg og komiteer, internt og eksternt.  

Forslag til vedtak:  

Godkjenne styrets forslag til fullmakt. 



 
Sak 9 Premiering  

Styret legger frem årets premiering for hver øvelseskategori for KS og 
MS. Gavepremie på 500kr per kategori.  

 

Oversikt over premiering for aldersbestemte klasser ligger i vedlegg 7. 

Oversikt over premiering kvinner og menn senior ligger i vedlegg 8.   

 

  Avslutning ved Styreleder. 



 

VEDLEGG 1: Årsberetninger  

Årsberetning Styreleder  
Urædd har også i 2022 markert seg med gode resultater. De fleste av våre utøvere har vist solid 

fremgang og det har blitt satt bestemannsnoteringer både for klubb og krets. Sportslig leder forteller 

mer om årets prestasjoner.  

 

Vi har mange dyktige trenere som gjør at våre utøvere får tilpasset opplegg og det ser vi godt på 

resultatene til våre utøvere. Vi ser også at vi etter en periode med god tilgang på erfarne trenere nå 

er sårbare på enkelte områder. Samtidig som vi forøker å ta vare på våre erfarne trenere, er det 

gledelig at vi også har tilvekst av nye. Klubben legger til rette for at både erfarne og uerfarne trenere 

skal få delta på ønskede, og nødvendige, kurs og annen relevant opplæring. 

 

Utfordringene med å få øket medlemsmassen og få flere aktive har vært ekstra store de siste årene. 

Det er derfor svært gledelig å se at vi igjen har godt oppmøte på  sesongavslutningen. Dessverre ser 

vi fortsatt utslag av pandemien og det vil i tiden fremover være viktig med rekruttering. Dette gjelder 

for utøvere spesielt, men også trenere og ressurspersoner til å drive klubben. Det pågår en del 

initiativer i idrettsforbundet, blant annet med fokus på å rekruttere kvinnelige ledere. Vi må gjøre 

vårt for at disse initiativene skal bære frukter og gi oss etterlengtet rekruttering. Det blir ekstra viktig 

denne sommersesongen å klare å få øket antallet medlemmer for å opprettholde breddeklubben 

som vi ønsker å være. Viktigheten av dette er synlig i handlingsplanen, der vi viderefører arbeidet 

med et rekrutteringsutvalg, og håper vi nå får muligheten til å gjøre den jobben på en god måte. 

 

Den økonomiske situasjonen i klubben er fortsatt god i 2021, mye takket være god økonomistyring 

og innsats med salg av Julekalendere. Vi må jobbe videre for å beholde den gode situasjonen, og det 

å skaffe ny hovedsponsor blir en viktig oppgave.  

 

Årets resultat viser igjen et overskudd. Noe av årsaken til de gode resultatene de siste årene er lite 

startutgifter til stevner. Vi håper 2022 kan gi oss muligheten til å konkurrere mer, noe som 

sannsynligvis vil gi noe mer balanse i regnskapet. Vi ser også et behov for å bruke penger for å skape 

samhold og aktivitet, i tillegg til at vi også ser på en annen modell for kompensasjon av trenere.  

Når det gjelder friidrettshall så er det ikke avklart hva som skjer der enda, men arbeidet med dette 

vil fortsette med full styrke. 

 

På utstyrssiden er det vanskelig å holde full kontroll over utstyret når vi er samlokalisert med 

Eidanger. Det er identifisert et behov for en gjennomgang av utstyret vårt, og få oppdatert listene. 

Det er gjort en del jobb på dette, i tillegg til at vi har fått bedre lagringsfasiliteter på Kjølnes stadion. 

Vi vil videreføre dette arbeidet i året som kommer.  Vi jobber hele tiden for å ha et fullt sett med 

konkurranseutstyr liggende i konteineren. Dette har blitt en utfordring og må rettes opp i i 2023. Når 

vi nå har bedre lagringsplass for treningsutstyret, må vi bruke konteineren til konkurranseutstyr, og 

bare det. 

 

Vår nye nettside fungerer stadig bedre etter mye arbeid. Dette vil fortsette inn i 2023. 

Tusen takk til alle utøvere, trenere, ledere og frivillige for deres innsats i 2021. En spesiell takk til 

UFI’s venner som støtter klubben og utøvere fra sidelinjen. Odd Evensen og flere er også viktige 

hjelpere på stevner og andre oppgaver for at klubben skal utvikle seg. De er også veldig flinke til å 

skaffe sponsorer og premier til julekalenderen som er vår største inntektskilde.  



I 2022 har vi fått arrangert alle våre vanlige stevner, og det er godt å se at arrangørstaben fortsatt er 

drillet og gjennomfører stevner med svært god kvalitet. Gjennomføringen av FM for Vestfold og 

Telemark viser at dette er noe vi kan, og må vedlikeholde. For 2023 tenker vi å resusere litt på 

arrangementssiden og gjennomføre innendørs KM for Telemark som det mest prestisjefyllte. 

 

Vi ser frem til et godt sportslig år i 2023.  

 

Øystein F. Palmgren 

Styreleder 

 

  



 

 
Årsberetning fra Materialforvalter  

Det er en utfordring å holde oversikten på alt utstyret når vi de siste årene har holdt til på flere 

lokasjoner og samtrener og lagrer med Eidanger. Dette er fremdeles en utfordring som trenger 

å løses i løpet av 2023.  

Trenerne i klubben har et felles forum for diskusjon av utstyrsbehov. Disse trenger å få et tydelig 

mandat og budsjett som gir dem ansvar for egne treningsfasiliteter og utstyr. Dette er satt opp 

på handlingsplan for 2022-2024.  

Det er i 2022 kjøpt inn utstyr for nærmere 100.000 kroner og det er viktig at trener forumet 

kommer på plass, og at utgiftene til utstyr blir forankret i styret. 

Utstyrslistene våre er under oppdatering og ette arbeidet må videreføres.  

 
Årsberetning fra Barne- og Ungdomsansvarlig  

Året 2022 var i starten noe preget av koronasitasjonen i landet, men har stort sett vært et 
etterlengtet normalår. Treningene har vært gjennomført som planlagt og vi ser at barn og unge sakte 
men sikkert vender tilbake. 

Aktiviteten har tatt seg opp og det har vært god deltakelse fra oss på stevner både lokalt og ellers i 
fylket og landet forøvrig.  De som har deltatt har vært forøyde og stevner er sosialt og skaper 
motivasjon for trening for utøverne.  

Vi fikk i år gjennomført stevne i Grimstad med overnatting, noe vi har savnet og som er et godt 
miljøtiltak både for utøvere og for foreldre.  

Vi gjennomførte en enkel sommer-avslutning og sesongavslutning i oktober. I 2023 må vi få til sosiale 
tiltak som samler både utøvere og foreldre, vi trenger flere foreldre som er med å drive klubben vår 
videre.  

Kaja Torpe Lien 

Barne- og Ungdomsansvarlig  

 



Årsberetning fra Stevneleder   
For 2022 begynte endelig Corona å slippe tak, Urædd friidrett satt opp følgende 

oversikt over arrangement som vi ønsket å gjennomføre i 2022. Vi hadde ansvaret 

for fylkesmesterskapet som var det store stevne i 2022. Vi hadde planer om følgende 

arrangementer i 2022: 

 

Onsdag 27.04.22:  Treningsstevne   26 utøvere  

Lørdag 30.04.22: Porsgrunnstafetten Avlyst, pga nye krav fra kommunen

 Onsdag 04.05.22: Nasjonalt stevne  114 utøvere, 273 starter  

Lørdag 28.05.22 Herkuleslekene     På Kjølnes, bidro med funksjonærer 

Søndag 29.05.22: Kjølneslekene   71 utøvere, 147 starter 

Onsdag 13.06.22: Treningsstevne hekk     1 utøver                                          

Søndag 17.06.22:  Treningsstevne                                   

Onsdag 17.08.22:  Nasjonalt stevne  Avlyst 

Søndag 28.08.22: Karusell Kjølnes    67 utøvere, 165 starter 

Lørdag 10.09.22: Fylkesmesterskap 174 utøvere, 603 starter 

Søndag 11.09.22: Fylkesmesterskap 

 

 

2022 ble endelig et «normalt» år igjen for å kunne arrangere stevner. Det er fortsatt 

utfordrende med å arrangere stevner da vi er avhenge av foreldre som stiller opp. Vi 

er avhengig av at vi har dommere som har dommerkurs og funksjonærer som bidrar 

slik at vi kan gjennomføre stevner med god standard. Kjempe takk til de som bidra, 

viktig at vi kan arrangere stevner i nærområde. 

Porsgrunnstafetten bli heller ikke i 2022 gjennomført. Dette er 4 gangen som vi ikke 

får arrangert stafetten. Det settes større krav til bl.a sikkerhet fra kommunen for å 

arrangere dette i byen, noe som igjen blir krevende for oss å gjennomføre. Evalueres 

om det er riktig å arrangere Porsgrunnstafetten videre. 

 

Nasjonale stevnene på våren og høsten har vært en tradisjon på Kjølnes de siste 

årene. Vårens og høstens nasjonale stevne ble gjennomført som vanlig. 

 

I 2022 skulle vi arrangere Herkules/Kjølneslekene igjen etter et år med Corona 

stengt. Vi samarbeidet med Herkules om en felles stevnehelg i Grenland, med 

Herkules-lekene lørdag 28.05 og Kjølnes-lekene 29.05. Herkules hadde ikke fått 

stadion sin klar slik at vi hadde Herkuleslekene på Kjølnes isteden. Utfordring med 

dommere/funksjonærer da Herkules ikke hadde så mange til å bidra, kjempe innsatts 

fra Urædd som bidro til at vi fikk gjennomført begge dagene. 

 

Vi fikk arrangert mindre treningsstevner stevner med ulike øvelser.  

 

Avslutningsstevne for Karusellen blir også holdt på Kjølnes. Godt gjennomført, men 

utfordringer med Pizza levering. 

 



Den store teste for 2022 var gjennomføringen av fylkesmesterskapet, dette gikk 

meget bra og igjen stor takk til alle dommere, funksjonærer og alle andre som bidro 

til at vi fikk gjennomført et slik stort stevne. 

  

Vi må vurderer antall stevner som kan gjennomføres i forhold til antall dommere og 

funksjonærer. Aktiviteten bør gjenspeile antall utøvere i friidrettsavdelingen. Viktig 

at vi får gjennomført dommerkurs, får med nye funksjonærer og andre bidragsytere.  

Det ble ikke gjennomført dommerkurs i 2022, men dette må vi kommer tilbake til i 

2023 slik at vi får flere nye dommere. 

 

En stor takk til dommere og funksjonærer som bidrar til at vi har fått gjennomført 

stevner i 2022. Urædd friidrett setter stor pris på den innsatsen dere har gjort. 

 

Lasse Eikeng 

Stevneleder 

 



URÆDD FRIIDRETT ÅRSRAPPORT 2023 

Politiattester: 

Idrettslaget har et godt system for registrering og oppfølging av ordningen med 

politiattester. Det har kommet en ny trener (ungdom) i 2022. Siden alderskravet for å 

fremvise politiattest er 15 år vil det bli iverksatt søknadsprosess for denne treneren. For alle 

andre trenere i Urædd foreligger det gyldige attester. 

 Styret har fått to nye personer i styret. Disse har begge forevist gyldig politiattest. 

Julekalender 2022:  

Urædd friidrett hadde også i 2022 julekalender. Det ble trykket opp et antall på 2000 

eksemplarer. Idrettslagets medlemmer fikk tildelt et antall hver og solgte disse. Kalenderen 

hadde fine premier levert av lokale aktører i tjeneste- og handelsstanden. I tillegg fikk vi solgt 

fem annonseplasser som ga ekstra inntekter. Trekningen ble utført av Sør-Øst politidistrikt. 

Julekalenderen er en av klubbens viktigste inntektskilder. 

 

 



Årsberetning fra sekretær  

Styrets sammensetning: 
Styremøter 
Det har blitt avholdt 9 styremøter i 2022. I starten av året ble noen møter avholdt på 
Skype/google meet på grunn av Covid 19. Siden mai har møtene blitt avholdt fysisk på Urædd 
klubbhus. I tillegg har det vært gjennomført korrespondanse via mail og telefon. 
 
Antall registrerte medlemmer: 122 
 
Av saker styret har jobbet med kan nevnes: 
 

• Arrangert flere stevner, herunder Nasjonalt stevne, Herkules/Kjølnes-lekene og 
Fylkesmesterskap.  

 

• Representanter fra Urædd har arbeidet opp mot kommunen og andre aktører med mål om å 
få regional friidrettshall til Porsgrunn.  

 

• Det har vært avholdt møte med de andre klubbene i Grenland om mulig etablering av 
Grenland friidrett.  

 

• Det ble avholdt et foreldremøte før sommerferien i forbindelse med sommeravslutningen.  
 

• Det ble arrangert avslutning for de aktive i oktober, med stort oppmøte. 
 

• Arrangert turer til flere større stevner: Det dro noen utøvere til UM i Trondheim, og flere av 
våre unge og lovende 13 og 14 åringer var med til Lerøylekene i Rjukan. 

 

Styreverv: Navn  

Leder Øystein F Palmgren  

Nestleder Lasse Eikeng Stevne- og arrangementsansvarlig 

Kasserer Inga-Lill Gabrielsen  

Sekretær Linda Moen Kasin  

Styremedlem Kaja Torpe Lien Ansvar for ungdom og rekruttering, 
stevnesekretær 

Styremedlem Helge Mietle Politiattester, Julekalender og sponsorer 

Styremedlem Marcus Krishna Homane Ungt styremedlem 

Valgkomite: Monica E Eikeng, 
Ellen Sommersel 
Gry Kojen 

 

   

Kontrollkomite: Tor Ragnar Steffensen 
Morten Vinnstad 

 

Materialforvalter: Svein Inge Valvik  

Sportslig leder: Christina Waldenstrøm 
Espen Sløgdal Riis 

 



• Arrangert følgende treningsturer/sosiale turer: Av sosiale turer dro vi til Grimstad, med den 
største gjengen på flere år, som var veldig moro. Vi har ikke fått til noen flere sosiale turer og 
heller ikke treningssamlinger. Dette vil styret ha mer fokus på i 2023. 

 

• Salg av julekalendere. 
 

 
 

Linda Moen Kasin 
Sekretær 

 



Årsberetning fra sportslig leder   
 
Sesongen 2022 var i starten preget av corona-tiltak, men sommer og høstsesongen gikk stort sett som 

normalt Deltakelse på stevner har vært preget av mange år uten stevneaktivitet og det har vært lagt 

mye arbeid i å få utøverne våre med. For Urædd Friidrett har det vært en del gode resultatet og her 

kan nevnes Adrian Kojen, Ida og Nora Eikeng og Odin G. Palmgren i klassene 15+. 

 

Resultater: 

Årets FM ble arrangert av oss i september med god deltakelse fra Urædd. Etter en ujevn 

treningssesong spesielt for de yngste så er det noe synlig resultatmessig for enkelte utøvere. Men vi 

har god bredde i påmeldte øvelser og en del gode resultater. Og mye vi kan bygge videre på i 

sesongen som følger. 

 

Ellers hadde vi deltakelse i UM,Jr-NM og NM med gode resultater og flere medaljer. 

 

Trening/rekruttering: 

Med unntak av et par måneder i starten av året har treningene i 2022 gått som normalt. Stort sett 

trener vi ute på Kjølnes stadion fra Påske til Høstferien, og det fungerer fint. Styrkerommet på Kjølnes 

ble også brukt av flere av utøverne fra 13+ for å utvikle basisstyrke, spesifikk styrke og til alternativ 

trening for de som var skadet.  

 

Det fungerer fint at både rekruttene og gruppe 10-12+ år kan trene i Porsgrunnshallen, men det bør 

tilstrebes å få til noen treninger i Eidangerhallen for å kunne trene med piggsko og få litt skikkelig 

trening i høyde. 

 

Gruppe 13+ trente i Eidangerhallen som tidligere. Noen av Urædds utøvere trener fast med Magnus 

som trener fra for toppidrett ved TTG. 

 

Det har også vært opprettet et tilbud for enkelte utøvere for å trene stav i Bærum og hekk i Tønsberg. 

 

Når det gjelder rekruttering har vi fått en del nyen, spesielt i rekrutt og 13+ gruppene Dette er hyggelig 

og sammen med satsningen på Grenland friidrett som er i startgropa tror vi dette skal bli veldig bra.  

 

Vi har mange dyktige trenere i alle årsklassene, med flinke ungdommer som trener gruppene opp til 

13+. Vi er veldig heldige som har dyktige godt utdannede trenere i 13+ og disse har klart å 

opprettholde et stabilt godt treningstilbud for denne gruppen. For å opprettholde den gode basen vi 

har avtrene m å vi jobbe med rekruttering av nye ohså. Dett er en viktig oppgav ebåde for styret og 

trenere. 

 

Vi har i løpet av sesongen mistet vår sportslige leder, og det må jobbes for å få på plass ny. Intill 

videre må styret sammen med trenere ivareta rollen. 

 

Vi har hatt følgende trenere sesongen 2021: 

Gruppe 13+: 

Ivar Øystein Larsen 

Harald Kojen 

Espen S. Riis 

Svein Inge Kvalvik 

 

Gruppe 10-12+ 

Monika Eikeng, frem til Juni. 



Christina Waldenstrøm 

Espen S. Riis 

Odin G. Palmgren. 

 

Rekrutt 

Odin G. Palmgren, frem til sommeren. 

Maja G Palmgren, fra sommeren. 

Lene Gundersen 

 

Det er stort behov for rekruttering av trenere på både kort og lang sikt.  

Med ønske om et godt sportslig år for Urædd friidrett.   

 

Øystein Palmgren 

___________________________ 

For avtroppet Sportslig leder  



1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd
1925 DNB2

2050 Annen egenkapital

2990 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Omløpsmidler
40 425,00 50 100,00 90 525,00

288 649,50 -151 193,61 137 455,89
796 904,45 105 612,44 902 516,89

1 125 978,95 4 518,83 1 130 497,78

 
SUM EIENDELER 1 125 978,95 4 518,83 1 130 497,78

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-578 793,88 0,00 -578 793,88
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -4 518,83 -4 518,83

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -578 793,88 -4 518,83 -583 312,71

Gjeld
Kortsiktig gjeld

5 000,00 0,00 5 000,00
 
Sum gjeld 5 000,00 0,00 5 000,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -573 793,88 -4 518,83 -578 312,71

Saldo 552 185,07 0,00 552 185,07

Balanserapport
Urædd friidrett 
983924301

Utskrevet av Inga-Lill Gabrielsen 09.02.2023 11:28:48 Visma eAccounting
Side 1 av 1

VEDLEGG 2: Balanserapport 
og Resultatregnskap

Linda Kasin
Text Box



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3400 Gaver/Bidrag
3915 Kioskinntekter
3920 Medlemskontingenter
3930 Treningsavgifter
3940 Innkomne startkontingenter
3948 Lotterier, Norsk Tipping, Dugnader
3990 Egenandel treningsutgifter

4600 Startkontingenter
4610 Kioskvarer
4700 Treningssamlinger
4710 Trenerutgifter
4900 Administrasjonskostnader
4910 Gaver/Blomster
4990 Sosiale arrangement
6300 Leie lokaler
6540 Materiell/Utstyr
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7140 Reiseutgifter
7145 Overnatting
7420 Gaver/Premier

8050 Renteinntekter
8170 Gebyrer

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

10 000,00 10 000,00
53 873,00 53 873,00
12 978,40 12 978,40
14 700,00 14 700,00
71 950,00 71 950,00
83 250,00 83 250,00
98 171,99 98 171,99
5 800,00 5 800,00

350 723,39 350 723,39

Driftskostnader
-17 415,77 -17 415,77
-7 847,00 -7 847,00
-3 300,00 -3 300,00

-71 000,00 -71 000,00
-35 696,73 -35 696,73
-18 535,70 -18 535,70
-22 614,60 -22 614,60

-552,00 -552,00
-104 222,20 -104 222,20

-1 128,80 -1 128,80
-25 645,35 -25 645,35
-11 207,00 -11 207,00
-32 325,35 -32 325,35

-351 490,50 -351 490,50

Driftsresultat -767,11 -767,11

Finansielle poster
5 612,44 5 612,44
-326,50 -326,50

5 285,94 5 285,94

Ordinært resultat før skatt 4 518,83 4 518,83

Ordinært resultat 4 518,83 4 518,83

Årsresultat 4 518,83 4 518,83

Resultatrapport
Urædd friidrett 
983924301
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Til styret i Urædd friidrett 
 

 Porsgrunn 12.03.23 
 

Valgt kontrollutvalg for perioden 2022/23 har vært Tor Ragnar Steffensen og Morten 
Vinnstad. 
 
Økonomi og regnskap 
Den økonomiske situasjonen i klubben synes å være god, og det er god kontroll på drift av 
klubben. Klubben har en god buffer på sparekonto og har tilstrekkelig med midler på 
brukskonto for ordinær drift.  
 
Det ligger an til et lite overskudd for 2022, selv med investeringer i diverse utstyr.  
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til foreslått budsjett for neste periode. 
 
Aktivitet og gjennomførte styrevedtak 
Det har i perioden etter pandemien blitt gjennomført aktiviteter på nivå omtrent som et 
normalt år.  
 
Det har blitt i tråd med styrets intensjon, gjort en del investeringer i utstyr i løpet av 2022. 
Dette har latt seg gjøre med bakgrunn i en god økonomi.   
 
Kontrollutvalget har ingen øvrige kommentarer til gjennomførte styrevedtak. 
 
Kontrollutvalget har ikke hatt fysiske møter i perioden, men har konferert ved behov og har 
koordinert innsats i forkant av årsmøtet.  
 
Kontrollutvalget har ingen kommentarer til styre/årsmøte- vedtak eller til vedlagte 
årsberetninger til årsmøtet. 
 
 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Tor Ragnar Steffensen      Morten Vinnstad 
 (Leder)                (Medlem) 

VEDLEGG 3: Rapport fra kontrollutvalg



VEDLEGG 4: Handlingsplan 2022-2024 
 

Tiltak  Tid  Ansvarlig  Status 

Etablere Arbeidsutvalg for:  

• Rekruttering, både nye 

medlemmer og aktive 

hjelpere/foresatte.  

• Sponsor og pengestøtte  

• Treningsfasiliteter og utstyr  

Finne AU leder og sette ned mandat og 
eventuelt budsjett for disse. 

2023  Styret Det har vært jobbet på alle tre 

feltene i 2022 fra styrets side, 

men koronasituasjonen har 

medført at AU-ene ikke er fast 

forankra i 

organisasjonsplanen. Dette må 

det jobbes videre med i 

perioden. 

Aktivt bruke klubbens hjemmeside  2022

-

2024  

Styret  Hjemmesiden fungerer endelig 

greit, men må brukes mer 

aktivt. 

Etablere Sky-Kontor løsning  2022-

2024 

Styret Bruker google disk, men 

jobber med å få på plass W 

Office 365. Kostnader. 

Sørge for at det blir arrangert minst en 
trenings- sosial samling for 15+ i året 

2022

-

2024 

Styret/Ungt styremedlem? Dette har ikke vært prioritert i 

2022. Veldig få deltakere i 

15+. Sosial samling bør 

arrangeres i 2023. 

Jobbe for å få inn ungt styremedlem i 
styret f.o.m. 2022. 

2023  Styret/Valgkomite Har hatt ungt styremedlem, 

men må fokusere på dette 

fremover. 

Arrangere sosial medlemskveld   
m/innlegg fra toppidrettsutøver. I 
samarbeid med andre 
klubber/kretsen. 

Q3-

2023  

Styret/FAU Ikke utført. Bør vurderes for 

2023. 

Fremme deltakelse i 
konkurranser, arrangere godt 
organiserte   
treningsstevner i samarbeid med 
trenere. 

2022

-

2024  

Styret/trenere 2022 var et godt år 

stevnemessig. Vi må forsette å 

ta vare på kompetansen vår på 

Stevneorganisering og 

gjennomføring. 

Stimulere til bruk av Facebook-siden og 

Instagramkontoen vår. 

2022

-

2024  

Styret/Sportslig   

leder/trenere/ungdomsrepr

esentant 

Syret ønsker seg mere bruk av 

Facebook og gjerne mer 

tilbakemeldinger på det som 

legges ut. Instagramkontoen 

har ikke vært i bruk. Trenger 

noen ungdommer som tar 

ansvar for den videre. 

Arrangere minst 1 treningssamling i 
året hvor vi inviterer de andre 
klubbene i kretsen. 

Q4-

2023 

Styret/Sportslig leder Har ikke fått arrangert 

treningssamlinger i 2022. 

Dette bør prioriteres i 2023. 



Telle over trenings- og   
konkurranseutstyr vi har i klubben.  
Skaffe oversikt over nødvendige 
investeringer/anskaffelser 

Q2-

2023 

Styret/trenere/ 

materialforvalter 

Det ble gjort en jobb på dette i 

2021 og delvis 2022. Viktig at 

Stevnekonteiner får være i fred 

og at treningsutstyret brukes 

på trening, ikke 

konkurranseutstyret. Jobbes 

videre med i 2023. 

Sette sammen en gruppe av utøvere og 
styremedlemmer som går gjennom 
klubbkolleksjonen, og vurderer om nye 
elementer skal inn i den. 
Arrangerer bestilling fra Trimtex 
en til to ganger i løpet av året. 

Q2-

2023  

Styret og 

ungdomsrepresentanter. 

Ikke jobbet med i 2022, bør 

være prioritert jobb våren 

2023. Spesielt Trimtex 

bestilling for 13+. 

Følge opp arbeidet med mulighetene 
for nytt lysanlegg på stadion.  

2022

-  

2024 

Styret  Starta opp høsten   

2020. Porsgrunn kommune 

omprioriterte pengene rett før 

gjennomføring. Bør taes opp 

igjen med kommunen i løpet 

av 2023. 

Etablere et slags FAU i klubben som får 
ansvar for sosialt arbeid i klubben. 

2023 Styret Ikke prioritert i 2022. 

Etablere en organisasjonsplan fr klubben 2022 Styret Utkast klart. Blir presentert 

for godkjennelse Årsmøte 

2024. 

 
 



Konto/formål Faktiske tall 2022 Budsjett 2022

3100 Salgsinntekter 10000,00 10000,00

3120 Sponsorinntekter 0,00 10000,00

3400 Gaver/bidrag 53873,00 50000,00

3405 Momskompensasjon 0,00 0,00

3900 Driftstilskudd 0,00 50000,00

3915 Kioskinntekter 12978,40 10000,00

3920 Medlemskontingent 14700,00 10000,00

3930 Treningsavgift 71950,00 40000,00

3940 Startkontingent egne stevner 83250,00 90000,00

3948 Lotteri/dugnader/Norsk tipping 98171,99 90000,00

3969 Egenandel utvidet trening 0,00 0,00

3980 Egenandel Danmarkstur 0,00 0,00

3990 Egenandel treningsutgifter 5800,00 0,00

Sum Driftsinntekter 350723,39 360000,00

Driftskostnader

4600 Startkontingent -17415,77 -30000,00

4610 Varer til kiosken -7847,00 -10000,00

4700 Treningssamlinger -3300,00 -15000,00

4710 Trenerutgifter -71000,00 -90000,00

4730 Skadeutgifter 0,00 -5000,00

Sum Stevne-/treningsutgifter -99562,77 -150000,00

4900 Administrasjonskostnader -35696,73 -35000,00

4910 Gaver/blomster -18535,70 -5000,00

4990 Sosiale arrangement -22614,60 -15000,00

Sum Administrasjonskostnader -76847,03 -55000,00

6300 Leie av lokaler -552,00 -10000,00

6540 Materiell/utstyr -104222,20 -50000,00

6860 Møter, kurs, etc. -1128,80 -10000,00

6940 Porto 0,00 -1000,00

Sum Diverse kostnader -105903,00 -71000,00

7140 Reiseutgifter -25645,35 -20000,00

7145 Overnatting -11207,00 -20000,00

7150 Kilometergodtgjørelse 0,00 -3000,00

7155 Reiseutgifter treningsleir 0,00 0,00

7160 Matpenger UM-NM-NMJr etc. 0,00 -1000,00

7320 Reklame/annonseutgifter 0,00 -10000,00

7410 Kontingent til krets/forbund 0,00 -5000,00

7420 Premier/gaver -32325,35 -25000,00

7425 KM medaljer 0,00 -20000,00

7430 Innkjøp av klubbklær 0,00 -15000,00

7790 Diverse 0,00 0,00

Sum Andre kostnader -69177,70 -119000,00

Sum Driftskostnader -351490,50 -395000,00

Driftsresultat -767,11 -35000,00

8050 Renteinntekter 5612,44 2000,00

8170 Gebyrer -326,50 -500,00

Sum finansielle poster 5285,94 1500,00

Ordinært årsresultat 4518,83 -33500,00

VEDLEGG 5: Budsjett 2023



Avvik budsjett 2022 Budsjett 2023

0,00 10000,00

-10000,00 10000,00

3873,00 30000,00

0,00 0,00

-50000,00 30000,00  

2978,40 15000,00

4700,00 15000,00

31950,00 70000,00

-6750,00 85000,00

8171,99 95000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5800,00 0,00

-9276,61 360000,00

12584,23 -25000,00

2153,00 -10000,00

11700,00 -15000,00

19000,00 -80000,00

5000,00 0,00

50437,23 -130000,00

-696,73 -35000,00

-13535,70 -10000,00

-7614,60 -20000,00

-19247,03 -65000,00

9448,00 -5000,00

-54222,20 -50000,00

8871,20 -5000,00

1000,00 0,00

-34903,00 -60000,00

-5645,35 -25000,00

8793,00 -20000,00

3000,00 -3000,00

0,00 0,00

1000,00 -1000,00

10000,00 -5000,00

5000,00 -5000,00

-7325,35 -30000,00

20000,00 -10000,00

15000,00 -10000,00

0,00 0,00

49822,30 -109000,00

46109,50 -364000,00

36832,89 -4000,00

3612,44 6000,00

173,50 -500,00

3785,94 5500,00

40618,83 1500,00

 



VEDLEGG 6: Valgkomiteens innstilling



Bestemannspriser 2022:

Beste totalsum i de fire kategoriene hopp, kast, løp1 og løp2

Gutter 11-14 år

Nr. 1 Noah Waldenstrøm-Moen G13 2562 p.

Nr. 2 Philip Habla-Foss G12 2004 p.

Nr. 3 Arvin Andreas Borge Rugset G12 1931 p.

Gutter 15-19 år

Nr. 1 Odin Gundersen Palmgren G16 3299 p.

Nr. 2 Even Sommersel G18 2356 p.

Nr. 3 Odin Vinje Kjendalen G19 2284 p.

Jenter 11-14 år

Nr. 1 Maja Gundersen Palmgren J13 3393 p.

Nr. 2 Matilda L. Moen Kasin J12 2592 p.

Nr. 3 Anna Martine Ose Vinnstad J13 2011 p.

Jenter 15-19 år

Nr. 1 Nora Eikeng J16 3040 p.

Nr. 2 Live Røyneland J17 1906 p.

Nr. 3 Victoria Mietle J15 1201 p.

VEDLEGG 7: Permieringer aldersbestemte klasser 2022 (sesongavslutning)



Vandrepokalene 2022

Santibanez' allsidighetspokal for jenter:

Statutter: 1 sprintløp (60m-400m) 

1 langt løp (600m-10000m) 

1 hekkeløp (60mhk-400mhk) 

1 vertikalt hopp (Høyde/Stav)

1 horisontalt hopp (Lengde/Tresteg) 

2 kastøvelser (Spyd/Kule/Slegge/Diskos)

Må ha minst 600 poeng i hver øvelse

Jenter 13-19 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.09.2022 Kule 2 10,05

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 11.09.2022 Spyd 400 25,79

Maja Gundersen Palmgren J13 Nadderud 12.06.2022 Tresteg 8,52

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 10.09.2022 Høyde 1,40

Maja Gundersen Palmgren J13 Rjukan 24.08.2022 80 m 12,46

Maja Gundersen Palmgren J13 Notodden 11.05.2022 200 mhk/68 35,93

Maja Gundersen Palmgren J13 Rjukan 04.09.2022 1500 m 5,50,04

Allsidighetspokal for gutter:

Statutter: 1 sprintløp (60m-400m)

1 langt løp (600m-10000m)

1 hekkeløp (60mhk-400mhk)

1 vertikalt hopp (Høyde/Stav)

1 horisontalt hopp (Lengde/Tresteg)

2 kastøvelser (Spyd/Slegge/Kule/Diskos)

Må ha minst 600 poeng i hver øvelse

Gutter 13-19 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Odin Gundersen Palmgren G16 Arendal 20.08.2022 Kule 5 12,23

Odin Gundersen Palmgren G16 Trondheim 12.08.2022 Spyd 700 49,20

Odin Gundersen Palmgren G16 Kjølnes 28.05.2022 Lengde 6,06

Odin Gundersen Palmgren G16 Rjukan 24.08.2022 Høyde 1,70

Odin Gundersen Palmgren G16 Arendal 20.08.2022 800 m 2,21,73

Odin Gundersen Palmgren G16 Kjølnes 28.08.2022 100 mhk/91,4 15,63

Odin Gundersen Palmgren G16 Arendal 20.08.2022 100 m 12,50

6-kamp pokalen:

Statutter: 1 løp

1 kast

931 

669

1,3 832

910 

0,9 661

-1,6 823

729 

5555 p.

Vind: Poeng:

857

884

1,6 932

874

608

0 875

-0,3 864

5894 p.

Vind:    Poeng:



1 hopp

3 valgfrie øvelser

Høyest poengsum

Jenter 11-19 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.sep Kule 2 10,05

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 10.sep Høyde 1,40

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 11.sep Stav 2,23

Maja Gundersen Palmgren J13 Nadderud 12.jun Tresteg 8,52

Maja Gundersen Palmgren J13 Notodden 11.mai 200 mhk/68 35,93

Maja Gundersen Palmgren J13 Rjukan 24.aug Lengde 4,16

Gutter 11-19 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Odin Gundersen Palmgren G16 Trondheim 12.aug Spyd 49,20

Odin Gundersen Palmgren G16 Kjølnes 28.mai Lengde 6,06

Odin Gundersen Palmgren G16 Kjølnes 28.aug 100 mhk/91,4 15,63

Odin Gundersen Palmgren G16 Arendal 20.aug 100 m 12,50

Odin Gundersen Palmgren G16 Rjukan 24.aug Høyde 1,70

Odin Gundersen Palmgren G16 Bærum 12.feb Lengde u/tilløp 2,72

Kastpokalen:

Statutter: For jenter og gutter i alderen 11-14 år

Høyeste poengsum oppnådd i

kastøvelsene: kule, diskos, spyd og slegge

Jenter 11-14 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.sep Kule 2 10,05

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.sep Slegge 2 22,52

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.sep Diskos 600 21,52

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 11.sep Spyd 400 25,79

Gutter 11-14 år:

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Philip Habla-Foss G12 Eidanger 30.mar Kule 3 8,21

Philip Habla-Foss G12 Tyskland 15.jul Slegge 3 25,96

Philip Habla-Foss G12 Kjølnes 10.sep Diskos 750 21,11

Hopp-pokalen:

Statutter: For jenter og gutter i alderen 11-19 år

Høyeste poengsum oppnådd i

hoppøvelsene: lengde, høyde, tresteg og stav

Vind: Poeng:

931

910

892

1,3 832

-1,6 823

0 823

5211 p.

Vind: Poeng:

884 

1,6 932

0 875

-0,3 864

874 

870

5299 p.

Poeng:

931 

416 

239 

669

2255 p.

Poeng:

764 

706 

615

2085 p.



Maja Gundersen Palmgren J13 Rjukan 24.08.2022 Lengde 4,16

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 11.09.2022 Stav 2,23

Maja Gundersen Palmgren J13 Kjølnes 10.09.2022 Høyde 1,40

Maja Gundersen Palmgren J13 Nadderud 12.06.2022 Tresteg 8,52

Vind: Poeng:

0 823

892 

910

1,3 832

3457 p.

Navn: Klasse: Sted: Dato: Øvelse: Resultat: Poeng:



Friidrettsknappen 2022:

11-19 år:

Navn: Alder: Sted: Dato: Øvelse: Resultat:

Nora Eikeng J16 Steinkjer 06.03.2022 Stav 3,50

Live Røyneland J17 Bærum 29.01.2022 60 m 7,99

Adrian Kojen G19 Trondheim 12.08.2022 110 mhk/100 15,15

Odin Gundersen Palmgren G16 Kjølnes 28.05.2022 Lengde 6,06

Maja Gundersen Palmgren J13 Asker 25.09.2022 Kule 2 10,05

Albert Lomme G15 Kjølnes 11.09.2022 100 m 12,60

Odin Vinje Kjendalen G19 Eidanger 30.03.2022 60 m 7,70

Arvin Andreas Borge Rugset G12 Rjukan 24.08.2022 Høyde 1,30

Noah Waldenstrøm-Moen G13 Kjølnes 11.09.2022 Høyde 1,35

Even Sommersel G18 Eidanger 30.03.2022 Kule 6 11,52

Matilda Leonora Moen Kasin J12 Kjølnes 04.05.2022 Høyde 1,15

Anna Martine Ose Vinnstad J13 Kjølnes 28.05.2022 Lengde 3,88

Philip Habla-Foss G12 Eidanger 30.03.2022 Kule 3 8,21

Casper Vikne Realfsen G11 Kjølnes 11.09.2022 60 m 9,71

Eldar Torpe Lien G12 Grimstad 15.05.2022 Høyde 1,10

Arvid Wennerstrand G12 Eidanger 30.03.2022Lengde u/tilløp 1,86

Victoria Mietle J15 Bærum 13.02.2022 200 m 30,44

Poeng: Merke:

1080 Gull

1002 Gull

985 Sølv

932 Sølv

931 Sølv

889 Sølv

865 Sølv

860 Sølv

818 Sølv

805 Sølv

782 Bronse

764 Bronse

764 Bronse

754 Bronse

720 Bronse

705 Bronse

692 Bronse



Premiering kvinner og menn senior 2022
(min. 700 poeng etter serietabellen må oppnås for å få premie)

Sprint: M Ingen  

K Ida Eikeng 1999 60mhk/84 8,31 929p.

Mellom/langdistanse:M Ingen

K Ingen

Hopp: M Ingen

K Ida Eikeng 1999 Lengde 6,01 844p.

Kast: M Ingen

K Ida Eikeng 1999 Spyd 600 55,56 940p.

Vedlegg 8: Premiering kvinner og menn senior 2022
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