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1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede 
• Styreleder åpner årsmøtet 

 
2. Valg av møteleder 

• Styreleder legger fram forslag til valg av møteleder og styrer valget 
 

3. Valg av protokollfører/referent  
• Møteleder leder jobben med forslag til valg av referent og 

styrer valget 
 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
• Møteleder leder jobben med forslag til valg av to medlemmer 

til å underskrive protokollen og styrer valget 
 

5. Godkjenning av innkallingen  
• Innkallingen er lagt ut på FLIK sin hjemmeside og på alle 

gruppenes Facebook-sider innen fristen på én måned 
• Møteleder leder jobben med godkjenning av innkalling 

 
6. Godkjenning av saklisten 

• Sakslisten følger lovens oppsett 
• Møteleder leder jobben med godkjenning av innkalling 

 
7. Godkjenning av forretningsorden 

• Årsmøtet ledes av møteleder 
• Sakene gjennomgås ikke i detalj da alle dokumenter har vært 

tilgjengelige på hjemmesiden en uke før møtet 
• Avstemming skjer ved håndsopprekning med mindre det 

stilles krav fra noen av de oppmøtte om skriftlig avstemning 
• Det er ikke tidsbegrensning på taletid, men møteleder kan 

gripe inn dersom han/hun finner det nødvendig 

  



 

Årsmøte 2022 FLIK 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

Årsberetning 

 

Hovedstyret 

Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) 

2021 

Hovedstyrets sammensetning 
Leder Rune Grimsby Valgt til 2022 

Nestleder Øyvind Petterson Valgt til 2022 

Styremedlem økonomi Roar Hole Valgt til 2023 

Styremedlem fotball Karstein Kjørkleiv Valgt til 2022  

Styremedlem håndball Leif Steinar Simonsen Valgt til 2023 

Styremedlem volleyball Solveig Hansen Valgt til 2023 

Styremedlem friidrett Frank Johansen Valgt til 2023  

Styremedlem turn Judith Røynås Valgt til 2022 

Barneidrettsansvarlig Det ble ikke funnet leder for allidrett i 2021  

Styremedlem Borhaug Helene Simonsen Valgt til 2022 

Styremedlem Vanse Monica Refsnes Valgt til 2022 

Styremedlem Farsund Caroline Picker Valgt til 2023 

Styremedlem Spind Siv Jåtog Hansen Valgt til 2023 

 

Varamedlem Bård Håberg Valgt til 2022 

 

Valgkomité Irene Østtorp (Leder) Valgt til 2022 

 Oskar Tveit (Medlem) Valgt til 2023 

 Dag Røynås (Medlem) Valgt til 2022 

 Monica Overaa (Varamedlem) Valg til 2023 

 

Kontrollkomité Bjarne Hellum Valgt til 2022 

 Inger Rudlende Valgt til 2023 

 Bjørn Arild Skeibrok Valgt til 2022 

 

Revisor Regnskap og Revisjon Farsund as var engasjert som 

klubbens revisor. Da selskapet ble solgt til BDO høsten 

2021 måtte klubben engasjere nytt revisjonsfirma siden 

BDO er klubbens regnskapsfører. Hovedstyret i FLIK 

engasjerte dermed «KRAFT Rådgivning og Revisjon» som 

nytt revisjonsfirma. 
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Innledning 
2021 var et nytt år preget av uforutsigbarhet som følge av korona pandemien. Året bar 

preg av avlyste kamper, cup’er, stevner og reiser. Til tross for dette har trenere, ledere og 

aktive utøvere vist en utrolig god evne til å omstille seg og tilpasse seg de restriksjonene 

som har oppstått som følge av pandemien. Hovedstyret håper 2022 vil bli et mer normalt 

år rent aktivitetsmessig, men klubben er godt rustet til å møte de utfordringer som 

eventuelt måtte komme. 

Hovedstyrets arbeid 
Styremøter/møter 
Gjennom 2021 ble det gjennomført 8 ordinære møter i hovedstyret.  Til tross for 

pandemien er de fleste møtene gjennomført som fysiske møter i klubbhuset, men det er 

også gjennomført møter på Teams. I noen tilfeller har deler av styret vært samlet, mens 

deler av styret har deltatt på teams. 

Hovedstyret hadde, i tillegg til de ordinære styremøtene, et ekstraordinært styremøte 17. 

mars 2021 for å beslutte at årsmøtet i 2021 måtte avholdes på Teams som følge av 

pandemien 

 

Hovedstyret har behandlet 63 saker gjennom året.  

 

Årsmøtet i 2021 besluttet å opprette et arbeidsutvalg for å avlaste hovedstyret med for 

mange møter. Arbeidsutvalget har bare hatt ett møte i 2021. 

 

Styreleder har fortsatt praksisen med ukentlige møter med daglig leder for å holde seg 

orientert om den daglige driften. Styreleder opplever at man på disse møtene holder 

hverandre gjensidig oppdatert om den daglige driften i klubben. 

 

Viktige saker og oppgaver 
Medlemsoversikt i FLIK 
Det er en kontinuerlig jobb å holde oversikten over medlemmene i klubben. Daglig leder 

får hele tiden e-post med innmeldinger og utmeldinger og han gjør en stor jobb i å «holde 

riktig oversikt. 

Det var registrert til sammen 1076 medlemmer i klubben pr 31. desember 2021.  

Medlemmene som var registrert fordelte seg på denne måten: 

  0-5 år  6-12 år  13-19 år  20-25 år  26 år og eldre  

Menn  29 176 129 16 194 

Kvinner 30 218 134 18 132 

Totalt  59 394 263 34 326 

  

Administrasjonen i FLIK 
Administrasjonen har gjennom hele 2021bestått av daglig leder i 100 % stilling og en 

administrativ støtte på timebasis. 

Daglig leder har gjennom hele 2021 har gjort en veldig god innsats og han legger ned et 

stort arbeide for klubben! Hovedstyret må ha søkelys på administrasjon og drift fremover 

slik at daglig leder blir avlastet med oppgaver. 
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Forberedelser for årsmøtet 2021 
De første styremøtene i 2021 ble hovedsakelig brukt til å forberede årsmøtet. Siden 2020 i 

stor grad bar preg av korona har det vært vanskelig å planlegge og forutse hvordan driften 

skulle gjennomføres, men uavhengig av dette ble årsmøtet planlagt, årsmeldinger skrevet 

og budsjett satt opp etter beste evne. 

Allidrett 
Dessverre klarte ikke valgkomiteen å finne lederkandidat for allidretten i 2021. Styret har 

hatt saken på dagsorden flere ganger, men man har ikke klart å få skikkelig gang på denne 

aktiviteten til tross for at det har blitt gjennomført treninger. Vi har også opplevd at en 

annen klubb har lagt aktivitet for barn i denne aldergruppen samtidig med allidretten, og 

dette har nok medført at barna heller har valgt bort allidretten. 

Allidrett er viktig for FLIK og klubben må jobbe for å finne løsninger slik at denne 

aktiviteten blir prioritert fremover 

Profilering og salg av treningstøy 
Styret har drøftet profilering av klubbens drakter gjennom en samarbeidsavtale med 

Sport1. Dessverre har man ikke fått dette helt til slik hovedstyret hadde håpet, og styret 

har ved flere anledninger diskutert ulike løsninger for dette uten at det har skjedd noen 

endringer på dette. 

Korona/Covid-19 
Korona har i stor grad preget kubbens 

aktiviteter også gjennom 2021. Daglig leder 

har hatt tett kontakt med 

kommuneoverlegen gjennom hele året, og 

FLIK har tatt ansvar for å følge opp de pålegg 

som myndighetene har satt i verk. Klubben får 

gode tilbakemeldinger på hvordan vi har 

håndtert situasjonen. 

Dessverre har pandemien også i 2021 hindret 

deltakelse i alle cup’er, stevner og andre 

arrangementer, både egne og andre. 

Siden kommunen tok i bruk Alcoahallen til vaksinering, var det også begrensninger i 

bruken av denne 

Pandemien har enda et år også ført til at andre arrangementer hvor klubben vanligvis 

jobber dugnad og tjener penger (American Festival, Paradise Live, Konserter i Borggården 

mv.) har vært avlyst. På grunn av dette har klubben gått glipp av inntekter, men takket 

være støtteordninger fra myndighetene har klubben fått refundert store deler av sitt 

inntektsbortfall gjennom Norges idrettsforbund. 

Grasrotandelen 
FLIK har opprettholdt organisasjonsnumrene til IK Borhaug, Lista IL og FIL 

også gjennom 2021 slik at midler fra Grasrotandelen skal tilfalle klubben.  

 

Klubben må ta noen aktive fremstøt for å øke antall bidragsytere til 

Grasrotandelen 
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Sponsorer 
Alle sponsorer som støtter FLIK er fortsatt med. Vi er utrolig glade for at vi har hatt en god 

økonomi gjennom dette og må takke for at våre sponsorer støtter oss. 

Farsund Maraton 2021 
Farsund Maraton måtte dessverre avlyses i 2020, og for klubben og arrangementet var det 

viktig å få gjennomført løpet i 2021. Det var allerede kjøpt inn T-skjorter og medaljer til 

arrangementet i 2020. 

Komiteen for Farsund maraton besluttet relativt tidlig at løpet ikke kunne arrangeres som 

planlagt i mai. Heldigvis klarte klubben å gjennomføre løpet 4. september 2021. 

Deltakerantallet ble 366, og vi må si oss fornøyde med dette etter mye usikkerhet. 

Foredrag med Dag Otto Lauritzen 
FLIK fikk forespørsel om stå som teknisk arrangør av et foredrag med Dag Otto Lauritzen 

med tema motivasjon. Kostnaden for foredraget ble dekket delvis av kommunen, 

Sparebanken Sør og Sørmegleren. Den tekniske gjennomføringen sto FLIK for. Det ble et 

meget vellykket arrangement i Listahallen med interessant foredrag og mange tilskuere. 

Frisbee-golf 
I august 2020 fikk FLIK en henvendelse om vi var villige til å prøve å få 

til en frisbee-golf-bane i området rundt Alcoa-parken.  

Dette stilte styret seg positive til, og arbeidet med å få på plass en 9-

hulls bane ble gjennomført på dugnad.  

Banen ble åpnet av ordføreren sommeren 2021 og banen har blitt en 

stor suksess med veldig mange brukere.  

Kommunens plan for idrett, og fysisk aktivitet 2022-29 
FLIK har gitt innspill til kommunens revisjon av sin plan for idrett og 

fysisk aktivitet.  

Styreleder ble også invitert av Farsund kommune til å være med i en 

arbeidsgruppe for revisjon av denne planen 

 

Sommerskole 
FLIK fikk offentlige midler for å arrangere sommerskole i to uker sommeren 2021. 

Sommerskolen, som var et tilbud til 1. – 10. klasse, ble en suksess. Midlene som klubben 

fikk skulle brukes til å «lønne» trenere, og det var mange som var i aktivitet i flere av 

klubbens idretter i uke 26 og 27. Dette er et viktig bidrag for rekruttering til idretten og 

ble veldig godt mottatt! 

Høstbasar 
Høstbasaren 2021 ble holdt på Vanseheim i oktober. I forkant av basaren ble det sendt 

rundt loddselgere for å selge lodd som skulle trekkes på basaren. Loddsalget var en 

suksess,  
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Domenet «flik.no» 
Det har vist seg at det ikke er helt enkelt å benytte domenet «flik.club». E-poster fra denne 

adressen går gjerne i «søppelpost», noe som ikke er greit. Klubben har tidligere forsøkt å 

skaffe seg domenet «flik.no», men det har ikke blitt gjort. Klubben har imidlertid nå kalrt å 

skaffe seg dette domenet. Hjemmeside, e-post adresser mv. er oppdaterte med nytt 

domenenavn. 

Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, idrettsråd, særkrets 

osv). 
Gruppene har selv ansvaret for å delta på møter i særkretser. 

Klubben har deltatt på møter i idrettsråd og andre fora der det har vært naturlig. 

Sluttord 
Hovedstyrets medlemmer har vært samlet regelmessig gjennom hele 2021. Klubben har et 

flott hovedstyre og alle bidrar konstruktivt og godt i møtene som gjennomføres. 

FLIK er viktig for mange. Vi gjør en uvurderlig stor jobb for idretts- og kulturlivet i Farsund 

kommune. Arbeid med barn og unge må være noe av det mest meningsfulle man kan bruke 

sin tid til og FLIK tar dette arbeidet på stort alvor. 

Samarbeidet med kommunen, idrettsrådet og alle de andre klubbene i kommunen er viktig 

for FLIK, og vi opplever at dette samarbeidet er godt.  

Vi takker alle som støtter oss gjennom å være sponsorer, medhjelpere og 

samarbeidspartnere. Vi vil også takke Farsund kommune for godt samarbeid og for flotte 

idrettsanlegg. 

Uten våre trenere, dommere og tillitsvalgte i alle gruppene hadde det ikke vært mulig å 

opprettholde og drive en så stor idrettsklubb som vår. Takk for at dere bidrar så godt! 

Våre aktive utøvere – og mosjonister, har hatt et par utfordrende år med redusert 

aktivitet, avstandskrav og avlyste treninger, konkurranser og reiser. Takk for at dere holder 

ut! Klubben er til for dere og dere profilerer klubben vår og våre verdier på en flott måte. 

La oss håpe at vi nå kan ha en normal aktivitet i tiden som kommer. 

FLIK jobber for respekt, samarbeid og et positivt miljø for alle. Inkludering, likebehandling 

og mangfold skal prege vår aktivitet på alle nivå. Vi er en breddeklubb som skal være der 

for alle uansett hvem du er eller hvordan du er. Vi er til for alle i Farsund kommune og er 

stolte av alle som er en del av klubben vår! 

Farsund 21. mars 2022 

Rune Grimsby (Styreleder) Øyvind Petterson (Nestleder) 

Roar Hole (Økonomi) Anette Køhn (Allidrett) 

Monica Refsnes (Vanse) Helene Simonsen (Borhaug) 

Caroline Picker (Farsund) Siv Jåtog Hansen (Spind) 

Judith Røynås (Turn) Leif Steinar Simonsen (Håndball) 

Frank Johansen (Friidrett) Solveig Hansen (Volleyball) 

Karstein Kjørkleiv (Fotball) 
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Årsberetning for 

FLIK Allidrett 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder  

 

Andre:  

Daglig Leder Helge Nesheim har ivaretatt aktiviteten for allidrett i 2021 

 

Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Det har ikke vært gjennomført møter i 2021 

 

Spesielle saker og oppgaver 

 

Aktivitet 

Aktiviteten siden høsten 2021 har vært svært redusert. Det er gjennomført noen få 

treninger, men det har vært veldig lite oppmøte. 

Hovedstyret i FLIK har ikke klart å finne representanter som ville påta seg lederrollen, og 

det er vanskelig å skape aktivitet når ingen vil påta seg ansvaret. 

Det skal jobbes målbevisst for å få i gang ny aktivitet fra skolestart høsten 2022 

 

Andre forhold 
 

  



 

Årsmøte 2022 FLIK 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

 

 

Årsberetning 

 

turn 

 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Judith Røynås 

Nestleder: Rita Frigstad 

Sekretær: Åshild Eik 

Styremedlem(mer) Odd Inge Søyland Slettebø 

Varamedlemmer: Agnieszka Johansen 

 

Andre: 
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Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt ett styremøte dette året. Vi tar stort sett all organisering og spørsmål på 

telefon. Dette har vært enda et spesielt år på mange måter pga corona. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Det har ikke vært noen spesielle saker. 

 

Aktivitet 
Mye ble avlyst pga corona. (Barneturnstevne, oppvisning 17. mai, overnatting i Listahallen, 

juleoppvisning, dugnadsarbeid). Vi har sendt 9 trenere på kurs dette året. Det er viktig å få 

trenerne kurset og godkjente for å kunne bruke trampett. 

 

Vi håper at alt blir normalt i 2022, og at vi får lov til å delta på alle arrangement. I turn er 

det kun et stevne i året der alle kan delta, og det er høydepunkt for turnerne å få delta på 

barneturnstevne. De eldste får tilbud om å delta på eurogym hvert 2. år.  

 

Aldersgruppene 10-12, 13-18 og 15-23 deltok på digital konkurranse i Rogaland i mai i år. 

Der fikk 10-12 år en 3. plass, 13-18 fikk en 2. plass og 15-23 fikk en 2. plass. Turnerne måtte 

opptre iført corona-utstyr med hansker og munnbind. 

 

I oktober reiste 9 deltagere til Klepp i Rogaland på ungdomstreff for alderen 13+. 

 

Treninger 
Så sant vi har fått lov har vi hatt treninger. Miniturn for 2-4 åringer, har startet igjen i år, nå 

i Listahallen. 

 

Andre forhold 
Vi merker at ungdommen forsvinner fra oss, og mange av dem som har gått på turn i flere 

år slutter. Dette kan være en sammenheng både med corona pandemien og studier. 

Gruppen for 15-23 åringer måtte vi avslutte høsten 2021 som en følge av dette.  

Sluttord 
Trenerne gjør en god jobb og står på selv om det har vært mye nedstenging og avlyste 

treninger. Tusen takk for innsatsen til alle dere!  En spesiell takk til Olaug Søyland som har 

full kontroll på alt som skjer og som organiserer all aktivitet i turngruppa! Hun er alltid 

positiv og er en uvurderlig ressurs for turngruppa og FLIK. Tusen takk! 

Husk: Grunnlaget legges i gymnastikk og turn! 

Sign: Leder i (turngruppa) 

Judith Røynås 
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Årsberetning 

Håndball 

gruppe 

 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Leif Steinar Simonsen 

Nestleder: Nina L Gabrielsen 

Dommer kontakt: Kenneth Simonsen 

Sekretær:  

Styremedlem(mer) Morten Refsnes 

Cecilie B Boyer 

Victoria Tønnesen 

Eirin Buch 

Varamedlemmer: 

 

Andre:  

Daglig Leder Helge Nesheim har deltatt på de fleste gruppemøtene 

Trener koordinator Bjørn Malmo har deltatt på de fleste gruppemøtene 

 

 

Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Det er avholdt 6 styremøter hvor ca 8-10 saker er behandlet. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Store deler av styre arbeidet har i år gått med på å planlegge og legge til rette for diverse 

utfordringer med tanke på Corona situasjonen. 

Vi har i 2021 fortsatt arbeidet som var tiltenkt trener koordinator. Det har blitt holdt noen 

trenermøter, men Corona-en har lagt store vansker for dette også  
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Styret og trenere har deltatt på de obligatoriske møtene igjennom 2021, de fleste av disse 

på teams. 

Dommere har også vært diskutert en del på styremøtene da vi sliter med rekruteringen 

her. 

Det har vært en del diskusjoner om satsingsområdet for FLIK håndball 

 

Budsjett har også vært vanskelig i 2021 da ingenting ble normalt, gruppen er vel bra i 

pluss, men tallene er ikke representative for en normal sesong. 

 

Aktivitet 
Der har vært god aktivitet blant håndball lagene når det har vært åpent for kamper og 

treninger. Vårsesongen ble aldri fullført, selv om det ble brukt mye tid av alle for å prøve 

og omberamme kampene til tider det var mulig og spille. FLIK lag holder et bra nivå i alle 

aldersgrupper når det gjelder håndball, vi har mange jevne lag opp til 14 årsalderen da vi 

begynner å spille litt mer med A og B nivå, etter hva trenere og spillere ønsker. 

Det er lag og tilbud til alle aldersgrupper, men vi sliter med og holde rene årsklasser i 

guttelagene, her må vi mikse 2-3 årskull for og klare og stille lag. 

Det ble dessverre ingen cuper på noen av lagene i 2021, FLIK håndball har lag påmeldt på 

Fredrikstad Cup og satser på at vi kan reise der i 2022. Noen av de yngste lagene vil nok 

reise til en cup i Kristiansandsområdet. 

Vi sliter også med dommere rekrutering i håndballen, i 2021 har vi fått frem noen 

dommere som kan dømme i klassene fra 13 år og nedover. Utfordringen nå er og få disse 

dommere med seg videre, her har FLIK vært på møter med andre lokale klubber for å prøve 

å få flere dommere i området. De fleste dommere faller fra i 15-16 årsaldere, så det er en 

stor utfordring 

Treninger 
Gruppen når de målsetninger vi har satt oss, men det har vært vanskelig for trenere og få 

den treningen de ønsker på spillere pga mange nedstengninger og avbrudd i treninger. 

For alle over 20 år har det vært veldig begrenset med treninger, og det er en frykt for at vi 

kan miste litt spillere blant voksne. 

 

Andre forhold 
Corona har som nevnt vært en stor utfordring, den stunden vi hadde kamper høsten 2022 

så fungerte det bra med dugnaden, og det var lite klager fra foresatt på oppsatte 

dugnader. 

 Sluttord 

Vi håper og tror at 22/23 sesongen kan bli mer «normal» og at vi kan få gang på 

voksenidretten igjen. 

 

 

Sign: Leif S Simonsen 
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Årsberetning 

FLIK fotballgruppe 

 

2021 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Karstein Kjørkleiv  

Nestleder: Trond Kjørrefjord 

Styremedlem Halvor Sletta  

Styremedlem Lena Skomsøy Knutsen 

Styremedlem Marius Kjørkleiv 

Styremedlem Pernille Strøm Flakk 

Styremedlem Geir Jacobsen  

Styremedlem Martin Landsverk (Til sommeren) 

 

 

Varamedlemmer: 

 

Andre: Daglig leder har møtt i de fleste møtene våre. 
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Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 11 styremøter hvor 193 saker er behandlet. 

Det har også blitt avholdt trenermøter, foreldremøter og samlinger gjennom året. 

Gruppen har diskutert og kommet frem til gode løsninger på de utfordringene vi har hatt 

gjennom året som har gått.  

 

Spesielle saker og oppgaver 
Året som gikk har gått mye til korona tiltak. Høsten ble noe bedre å alle lag har spilt 

kamper. 

Vi har jobbet for Adrenalin cupen og er godt i gang med planlegging av årets cup. Tine 

fotball skole ble igjen en suksess. Mange deltakere i en periode det var vanskelig å 

gjennomføre cuper og skoler.  

 

 

Aktivitet 
Denne sesongen ble ikke som noen annen sesong. Det ble en halv sesong som ble avsluttet 

med de siste kampene langt ut i november måned. 

A laget fikk endelig spilt med den nye drakta på brystet. Laget endte på 5 plass i 5 divisjon 

ubeseiret på hjemme bane. Satser på en god sesong neste år med forhåpentligvis kamp om 

opprykk. B laget endte sist i sin 6 divisjon som bestod av mange gode andre lag. En del 

gjevne resultat mot god motstand. B laget virker som de har en grei stamme og kommer til 

å bite godt fra seg neste sesong. G19 laget måtte vi trekke før sesong start pga for lite 

spille gruppe. G 16 ble slått sammen med G 15 og det fungerte kjempeflott som en god 

velfungerende gruppe. De endte mitt på tabellen. Mye gjevne gode kamper i den 

divisjonen. G 14 endte på annen plass ett poeng bak Flekkefjord. Flott gjeng med spillere. 

Mye gode gjevne kamper.  

J 13 endte opp med å spille 7 er kamper og klarte å gjennomføre sesongen. G 13 vant sin 

serie på bedre målforskjell enn lag 2.  G 12 spilte masse gode kamper med variert resultat. 

G 11 fikk gjennomført en god høst sesong med kamper mot variert motstand. Spiller 

gruppe på 35 spillere stilte de med 2 lag i serien. Mye logistikk. J 11 spilte kamper i serie 

systemet mot lag fra vår region. Gøy FLIK har fått så mange jente lag. G 10 stilte lag og 

spilte mot lag fra regionen. Flott gjeng med trener villige barn.  

J 10 var også med for første gang og spilte kamper mot lokale lag fra regionen. De fikset 

serie sammen med trener fra de andre lagene. G 9 Stilte med to lag i serien. Spilte mot lag 

fra regionen og mye gjevne gode kamper. G8 Har trent godt og deltatt på fotball moro og 

lokale cuper. J 7 J 8 Enda ett jente lag som har økt i antall barn. Deltatt på noen lokale 

cuper. Fin gjeng. G 7 Flott gjeng som har trent og deltatt på lokale cuper.  G6 Oppstart 

etter sommeren fin gjeng som flytter ned i alcoahallen. Fotballen i Flik har deltatt på noen 

cuper, men pga korona har det blitt en del avlysninger.  
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Treninger 
Vi har måtte forholde oss til de gjeldene smitte veilederen som har vært gjennom året. 

Etter sommer ferien ble det stort sett normal trening frem til jul. Da stengte vi ned uke før 

juleferien. Høyt oppmøte på treninger og masse trenings villige barn, ungdommer og 

voksne gjennom hele året.  

 

Andre forhold 
KORONA. 

  

Sluttord 
Nok ett korona år er over. Vi er blitt flinke på kohorter og smittevern. Håpet er vi snart kan 

få et normalt fotballår. Hvor vi kan delta på de arrangementer vi har lyst til. Der cuper kan 

gjennomføres. Hvor seriespillet igjen går over en vår og en høst sesong. Der barn og unge 

kan få lov å drive med det de liker best. Det å spille fotball med venner og mot andre barn. 

 

Karstein Kjørkleiv Leder FLIK fotball gruppe  
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Årsberetning 

 

Volleyballgruppen 

 

2021 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder:   Solveig K. Hansen 

Nestleder:   

Sekretær:  Monica Torp Rullestad 

Styremedlem(mer) Odd Geir Karlsen 

   Eivind Sunde 

Varamedlemmer: 

 

Andre: 
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Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 3 styremøter hvor 6 saker er behandlet. Vi har i stedet for styremøter hatt 

mailkontakt når det har vært noe som har trengtes å diskutere. Pga. avlyste arrangementer 

og laber aktivitet har det vært lite møtevirksomhet ellers. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Vi har kjøpt inn nye portable nett som kan brukes på sand og gress, de er vi godt fornøyde 

med.  

 

Nils Edvin Numme ble i sommer ansatt i Norges Volleyballforbund som assisterende 

ungdomslandslagstrener, samtidig som han trener mini`ene. Vi er heldige med fantastisk 

god kompetanse i FLIK! 

 

Aktivitet 
Også i år var det lenge uvisst om vi hadde nok spillere til herrelaget i 2. divisjon, da vi var 
usikre på hvor mange spillere som ville være med fra KVS. Heldigvis har vi fått nok spillere, 
de fleste er elever ved KVS i Lyngdal, og treningene har derfor blitt fordelt slik at man 
trener på KVS på tirsdager og i Alcoa på torsdager. Det har blitt spilt minimalt med kamper 
i 2021 pga restriksjoner for aldersgruppen, og det har derfor blitt lite kamptrening for den 
gjengen.  
J17 og G17 har fått mange nye spillere, og trener jevnt og trutt, selv om det blir lite 
kamper for dem også da turneringene har blitt avlyst. Miljøet er likevel bra, og de har det 
moro.  
Minivolleyballspillerne er fortsatt en flott stor gjeng på over 30 stk, det har faktisk vært 
flere minispillere på slutten av året enn på begynnelsen, til tross for corona! Imponerende! 
De har fått delta på noen få turneringer i Kristiansand, men aktivitetsnivået har vært lavere 
i denne gruppen også dette året.   
 

I mai arrangerte vi Sandasol, en ettermiddag der 32 av spillerne på U17 og mini-lagene fikk 
trene sandvolleyballskole med trener fra NVBF, samt klubbutvikler Kate Sønstebø. Veldig 
artig kveld med mye inspirasjon. 

På årets idrettskole i FLIK  i juni var Isak Stavnem Sirnes med som hovedtrener med hjelp av 
flere av U17- spillerne og Nils Edvin Numme, noe som var meget vellykket.  

I sommer arrangerte vi sandvolleyballturnering annenhver onsdag gjennom hele 
sommeren. Artig konsept og fint vær hver gang, men det ble høyt nivå og dermed færre 
påmeldte enn vi drømte om. Evalueringen tilsier at vi bør ha en klasse for amatører og en 
for de mer proffe, slik at alle finner en klasse for sitt nivå.  

 
Den planlagte gallaturneringen vi pleier å arrangere i november, måtte også i 2021 avlyses 
pga coronasituasjonen lokalt og nasjonalt, og med 600 påmeldte deltakere, var dette en 
gedigen skuffelse for veldig mange.   
 

Det gror godt blant de yngste spillerne, med mange unge, flinke volleyballspillere. Blant de 
eldste merkes det at mange flytter bort fra Farsund etter videregående skole.  
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Etter å ha arrangert sandvolleyballturneringene i sommer, ser vi at det trengs sårt et nytt 
anlegg til dette. Et nytt 3-baners anlegg er derfor under planlegging og prosjektering. Nils 
Edvin Numme er prosjektleder for dette.  

Treninger 
Rune Gabrielsen er fortsatt vår hovedtrener. Han har fått hjelp av Tom Harald Mossmann 

til herrelaget, samt Tiril Kloster Skogland til J17-laget. Selv har han konsentrert seg om 

G17-laget sammen med Johanne Nordveel (høst 2021), samt vært koordinator for alle 

trenerne. Frank Gunnar Gitlestad hjelper også til så mye han kan på tirsdagstreningene, 

men er nå tatt ut til å spille EM for politilandslaget. Nils Edvin Numme, Ove Dalland, Ida 

Lohne og Henriette Tjørn har vært trenere for Teens`ene og Minivolleyballen. I 

vårsemesteret var også Helga Wehus Kristoffersen og Monica Torp Rullestad med.   

 

Sluttord 
Det har vært et mer labert år enn vi ønsket oss dette året, og ser frem til mer ordinær drift 

og aktivitetsnivå i 2022.  

 

 

Sign: Solveig K. Hansen 

  



 

Årsmøte 2022 FLIK 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

 

 

Årsberetning 

 

Friidrett 

 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder:    Frank Johansen 

Styremedlem(mer)   Bård Håberg 

    Atle Olsvik 

    Eva Flåten Elle 

    Knut Martin Ytterdahl 

    Tarjei Håberg (utøverrepresentant) 
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Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Det er avholdt 2 styremøter i 2021 for FLIK friidrett. Dette skyldes både situasjonen med 

Corona, og at det har vært liten aktivitet ut over vanlige treninger.  

Ellers har styret hatt uformelle møter da tre av styrets medlemmer er trenere/utøvere og 

møtes jevnlig. 

Friidretten har også bidratt i arrangementsgruppa for Farsund Maraton som vi heldigvis 

fikk gjennomført etter at arrangementet ble flyttet til september. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Hovedprioritet for gruppa har vært å bygge opp en god gruppe med utøvere, og 

videreføre et bra treningstilbud, samt å få flere utøvere til å begynne å delta på stevner.  

 

Dette arbeidet har vi klart på tross av nok et utfordrende år. Friidrettsgruppa har utgjort 

en stabil kjerne på ca. 15 utøvere som har trent 2-3 ganger i uken gjennom hele sesongen.  

Noe frafall i gruppen 12-14 år særlig blant jentene, men flere nye utøvere i eldre 

gutteklasser. 

 

Viktige saker som har vært behandlet og gjennomført er følgende: 

- Gjennomføring av treningssamling for utøvere til Agder sitt Lærøy-lag 

- Opparbeidelse av ny kulering, samt vedlikehold på diskos ringen, på Vanse 

stadion, ble flott utført av Farsund kommunen 

- Bidrag til gjennomføring av hoved-NM i Kristiansand 

- Planlagt treningsleir i Portugal i påsken 2022. 

- Oppdatering av klubbrekorder 
 

Aktivitet 
Også sesongen 2021 ble noe amputert på grunn av pandemien med et begrenset 

stevnetilbud. I tillegg var ikke værgudene på vår side når man fikk muligheten til å 

konkurrere, og det meste av vårsesongen blåste og regnet bort. 

For de yngste utøverne ble det derfor mest lokale stevner i Vanse og Lyngdal, med en liten 

tur til Mandal og Kristiansand for et par stykker. 

Lokalt arrangerte vi noen treningsstevner, og et kretskarrusellstevne for klasse 9/10-14 år.  

Høstsesongen ble noe bedre, og et par av de eldste utøverne fra FLIK deltok på stevner i 

Arendal, Tvedestrand og Bærum, i tillegg til de som deltok på Lerøy-lekene i Haugesund og 

UM Trondheim. 

På tross av et noe begrenset stevnetilbud leverte FLIK sine utøvere mange gode 

resultater.  

Noen utøvere leverte ekstra bra også i 2021, og fortjener en ekstra omtale. 

Frida Theodora Johansen - J14 - oppnådde over 1000 poeng etter Tyrvingtabellen i 

4 øvelser – 60m, 100m, lengde og tresteg. Hennes lengderesultat på 5,36 holdt til 1. 

plass på landsstatistikken. 
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Hun tok gull på 200 m og sølv i lengde under Lerøy-lekene i Haugesund, og sølv i 

lengde og bronse i tresteg på Tyrvinglekene.  

Linn Elle Flåten -J14- tok sølv på 1000 m kappgang under Lerøy-lekene i Haugesund. 

Tarjei Håberg- G16 – viser stor allsidighet, og leverte jevnt gode resultater på 60m, 

100m, 200, kule og diskos, og toppet sesongen med bronse under UM i Trondheim 

med et kast på 12,85 i kule 5 kg, som også holdt til 5. plass på landstatistikken. 

På Tyrvinglekene ble det sølv i kule 5 kg og bronse i diskos 1,5 kg. 

For mer informasjon om resultater anbefales å gå inn på klubbens hjemmeside. Her finner 

man alle resultatene fra årets sesong, samt en oppsummering med alle reultater som de 

enkelte utøvere har oppnådd.  

Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid med å oppdatere klubbrekorder, og dette 

arbeidet er nå kommet så langt at de snart kan legges ut på hjemmesiden. Gjennstår kun 

korrektur på guttene. 

Øvelsesutvalget har endret seg en god del i de forskjellige årsklassene, særlig i 

kastøvelsene hvor vekten på redskap er endret. Noen nye øvelser er blitt lagt til.  Dette har 

medført at mange tidligere rekorder nå ikke lenger er offisielle øvelser. Vi har likevel valgt 

å ta disse med som bestenoteringer da mange av disse er langt bedre enn rekordene i de 

offisielle øvelsene. Nye øvelser er også kommet til, og her er det ikke resultater, og det er 

derfor gode muligheter til å sette klubbrekord for de som tør å satse på litt utradisjonelle 

øvelser. 

Vi registrerer nå også egne rekorder for elektronisk tidtaking på sprintøvelser, med 

manuelt suplement for eldre resultater som er bedre. 

Nytt er også at Tyrvingtabellen er gjort gjeldende også for J/G 10 og J/G 19, og som gjør at 

vi nå tar disse klassene med i oversikten. 19 års klassen må sjekkes opp mot gamle junior 

resultater og er ikke gjennomgått pt. 

Følgende nye rekorder er oppnådd i 2021: 

J10 Kule 2 kg         4,39 Nelly Drange Alden 

J11 60 m         9,45 Elida Haaland Jensen 

J11 600 m   2.07,45 Elida Haaland Jensen 

J14 200 m       27,15 Frida Theodora Johansen 

J14 Lengde        5,36 Frida Theodora Johansen 

J14 Tresteg      10,89 Frida Theodora Johansen 

J14 Diskos 0,75kg      18,45 Frida Theodora Johansen 

J14 1000 m kappgang 6.42,14 Linn Flåten Elle 

G10 600 m   2,27,71 Hermann Olai Numme 

G16 600 m   1.55,21 Torstein Penne Pedersen 

G16 Kule 5 kg      12,85 Tarjei Håberg 

G16 Diskos 1,5 kg      35,51 Tarjei Håberg 
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KS Tresteg      10,89 Frida Theodora Johansen   

  

Treninger 
Det har vært gjennomført 3 treningsøkter i uka på Vanse stadion gjennom hele 

utesesongen 2021, med 10-15 utøvere på treningene. 

 

Etter oppstart inne i høst har vi to faste fellestreninger inne i fotballhallen (mandag og 

fredag), samt en styrketrening for de eldste utøverne i styrkerommet i Alcohallen 

(onsdag). Totalt er vi nå rundt 20 utøvere med stort og smått. 

 

Det er en fin gruppe på 7-10 utøvere som hevder seg godt resultatmessig og som har lyst 

til å trene mer. Disse utøverne har i tillegg til fellestreningene gjennomført to 

ekstratreninger (tirsdag og lørdag), og forhåpentligvis vil vi se resultater av denne 

innsatsen når vi kommer i gang med utesesongen. 

 

Treningen ivaretas av Sigmund Støyva (hopp), Frank Johansen (Sprint og mellomdistanse), 

Bård Håberg (rekrutt og kast) og Jan A. Rob (kast). 

Sluttord 
Oppsummert kan man trygt si at friidretten er i god vekst. Vi har gjennom vinteren fått 

flere nye utøvere, som har kommet fra andre idretter, men skulle gjerne sett at enda flere 

av klubbens medlemmer ville prøve seg.  

Kanskje et klubbmesterskap for alle klubbens medlemmer kan få opp interessen? 

Friidretten utfordrer de andre idrettene til å teste seg i et utvalg øvelser for å finne ut 

hvem som egentlig er den raskeste i FLIK på 60m eller på 1500m? Og hvem kaster spydet 

lengst?  

Friidrett består av grunnlegende ferdigheter som alle idrettsgrener vil ha nytte av å 

utvikle, og vi håper derfor på at enda flere kan finne gled og nytte av denne type trening. 

Og ikke minst håper vi at verden kommer tilbake til normalen, slik at vi igjen kan reise 

rundt å konkurrere mot utøvere fra hele landet. 

 

 

Sign: Frank Johansen, leder friidrett 
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Årsberetning for 

FLIK Bueskyttere 2021 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder, materialforvalter og nasjonal dommer:     Richard Istad  

Nestleder, sekretær og aktivitetsleder:      Anita Elle  

Aktivitetsleder, nasjonal dommer og medlemskontakt:  Gerd Irene Istad 

Styremedlem og aktivitetsleder:     Heidi Karine Eilertsen 

 

 

Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Vi har hatt sporadiske styremøter i etterkant av trening da vi ikke har hatt mange saker å 

diskutere. 

 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Gerd Irene Istad er styremedlem for 1 år i styret for Bueskytterregion Sør-Vest. (på valg 

2022) 

Richard Istad er varamedlem for 2 år i styret for valgkommiteen for Bueskytterregionen 

Sør-Vest.(på valg 2022) 

 

 

Aktivitet 
Intet spesielt å melde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettslige resultater 
På grunn av den pågående Covid-19 pandemien, ble det kun arrangert 2 lokale stevner i 

2021. Vi har dog hatt gode treninger og ungdommen har også deltatt i 
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korrespondanseskyting 3 ganger på våren og 3 ganger på høsten. Dette er ikke stevner, 

men resultatene blir sendt inn til forbundet og lagt inn i en database. Sammenlagt 

summering for 3 skytinger blir så publisert på bueforbundets hjemmeside, og da kan den 

enkelte skytter gå inn og sjekke sammenlagtresultatene og se hvordan en ligger an i 

forhold til andre skyttere i Norge. En slags online-konkurranse der alle blir premiert fra 

forbundet på slutten av året ☺ 

 

Treninger 
Målet for 2021 var å videreutvikle de skytterne vi har til stabile og trygge stevneskyttere 

med god fokus på egenutvikling, samt nyrekruttering. Vi ser god framgang hos skytterne 

og de har på ingen måte vært preget av den pågående pandemien. De er flinke til å holde 

avstand og holde seg hjemme dersom de ikke er helt i form.  Medlemstallet har gått litt 

opp fra 17 til 22 pr. 30.12.2021. Fordelingen mellom veldig styrt trening på tirsdager og 

fokus på egentrening på fredager fungerer tilfredsstillende. Mål for 2022 vil være det 

samme men med fredager som lokal stevnedag i treningstiden. 

 

Andre forhold 
Adgang til Eilertsundt hallen i vinter og fram til våren 2021 har tidvis vært meget krevende. 

Inger Sundt bakken har vært isete og ubrøytet. Det har vært strødd noe sand 1 gang , men 

det hjelper lite når det forsvinner ned den bratte bakken og ny snø og is legger seg opp på 

det gamle. Et par treninger har vært avlyst på grunn av dette da vi ikke kan risikere liv og 

lemmer for å komme ned til hallen. Hallen har også vært uten oppvarming i den kaldeste 

perioden.  

Sluttord 
Som normalt er, avholdt vi juleavslutning tirsdag 7 desember med ballongskyting og 

bespisning av pizza, pepperkaker, saft og kaffi for de voksne. Her var det tilnærmet fullt 

hus og alle storkoste seg. Bildene under viser baneoppsettet og skytterne fra siste stevnet 

22.okt 2021. 
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 Som vanlig er Kristiansand Bueskyttere gode til å stille opp på stevner vi arrangerer. Vi 

håper og tror at ting normaliserer seg slik at vi også kan komme rundt på stevner til andre 

klubber i regionen. 

 

 

 

 

Ellers har det har vært et stabilt år med bra oppmøte av medlemmene. De er flinke til å 

melde fra i Spoortz om de kommer eller ikke på trening.  

Vi ser fram til å fortsette med vekst og utvikling av de skytterne vi har.  

 

Mvh 

Leder FLIK Bueskyttere 

Richard Istad 
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Årsberetning 

 

 

Basketballgruppa 

 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Jostein Alvestad Kydland 

Nestleder: Grace Buch 

Styremedlem(mer): Ellen Aunevik 
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Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 0 styremøter hvor 0 saker er behandlet. Det har ikke vært nødvendig å kalle 

inn til styremøte.  

 

Spesielle saker og oppgaver 
Gruppa ble nystartet i 2021 og er veldig liten. Det har ikke vært nødvendig med styremøter 

da det lille som har vært har blitt håndtert av leder.  

 

Aktivitet 
Gruppa er i hovedsak gutter fra årskull 2008. Vi har i løpet av året fått et par 2009 spillere 

og en 2007 spiller. Vi åpnet opp for spillere fra 09 og 07 kullene etter nyttår. Vi har spilt to 

kamper. En seier og ett tap. Det var FLIK`s første basketballkamper i historien. Det var mye 

nyt å lære men guttene er lærevillige og klarte seg veldig godt i kamp. Kampen som skulle 

vært spilt i januar ble dessverre avlyst pga covid19. Vi skal spille to kamper i mars. Kretsen 

har vært veldig samarbeidsvillige og har tatt oss godt i mot. Det er ikke mange lag i Agder 

men man har allikevel klart å stable på plass en liga. Det er flere årskull i ligaen. SÅ det er 

stor spredning i nivå. Våre gutter har klart seg bra.  

Treninger 
Vi trener to ganger i uka. Mandag og torsdag i Eilert Sundt hallen. Det er vi veldig fornøyd 

med. Vi er 10-15 på treningene og det er ei fin gruppe. Vi har plass til flere. Trenere er 

Jostein Alvestad Kydland og Olaf Danielsen.  

 

Andre forhold 
Alle foreldrene er i en messenger-gruppe og i en facebook-gruppe der vi holder jevnlig 

kontakt. Vi skal avholde kamper i mars og foreldre har velvillig sagt ja til å hjelpe til med 

arrangementet.  

  

Sluttord 
VI er svært takknemlige for å få være en del av FLIK-familien. Vi har blitt tatt godt i mot og 

har fått god hjelp av daglig leder i dette oppstartsåret.  

 

 

Sign:  Jostein Alvestad Kydland 

Leder i basketballgruppa.  
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Årsberetning 

 

Gruppe: 

VIA, Venner i aktivitet 

 

2021 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i gruppen og styrets arbeid. Sammen med 

regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i gruppen. 

  

Gruppestyrets sammensetning 
 

VIA, Venner i aktivitet består i hovedsak av tre trenere, Ida Elle, Sissel Østensen og 

Linda Andreassen. Vi har ikke definert hvem som har hvilke oppgaver, vi fordeler alt 

ansvar likt mellom oss trenere.  
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Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det har vært to «styremøter» i løpet av året. Møtets agenda er treningsopplegg og planer 

for året, hvem som har ansvar for treningsopplegget, og hvor mange trenere som er 

tilgjengelige for hver trening.  

 

Spesielle saker og oppgaver 
 

Aktivitet 
Gruppen vår trener en gang i uken. Vi har ingen idrettslige resultater, da fokus er å være i 

aktivitet, ha det gøy, og bare være sammen. Vi varierer treningene våre, og har i løpet av et 

år vært innom de fleste aktiviteter. Fotball, håndball, volleyball, basketball, innebandy, 

styrketrening, svømming, stafetter og ulike konkurranser, lek, dans m.m.  

Treninger 
Gruppen har hatt som mål å være innom de fleste treningstyper og aktiviteter. Vi trener 

innendørs i Listahallen, har jevnlige svømmetreninger, samt også fysisk aktivitet utendørs. 

Alt tilrettelagt, slik at alle medlemmene opplever mestring og glede over treningene.  

 

Andre forhold 
Denne gruppen skal ikke delta i dugnader, dette er de fritatt for.  

Vi skulle gjerne hatt mer samarbeid med trenere og spillere i andre grupper i FLIK som 

kunne kommet med tips og innspill, og gjerne vært med å hatt ei trening eller to i året for 

våre medlemmer. De synes det er veldig fint å få besøk utenfra, og få besøk av noen som 

har lyst å hjelpe/trene de. Vi har hatt besøk tidligere fra håndballtrenere, og fotballspillere. 

Dette har vært både spennende og lærerikt for medlemmene våre.  

  

Sluttord 
Vi er en gruppe på ca. 20 medlemmer når alle er til stede. Vi som trenere mener at den 

idrettsgleden denne gjengen viser, er ubetalelig. Det å kunne ha et tilrettelagt 

treningstilbud der man kan være den man er, er viktig for FLIK og viktig for kommunen. 

Gruppen burde hatt et treningstilbud to ganger i uken, da vi personlig mener at en gang er 

for lite. Men, som trenere, har ikke vi kapasitet til å delta mer enn en gang i uken. Dette 

dels fordi vi ikke har tid, men også fordi det krever mye av oss. Det krever at man er «på», 

det krever at man har mye å by på og gi av seg selv, og det krever tid, humør og krefter. Å 

skape gode relasjoner til den enkelte, tar tid, og det tar tid å kjenne til den enkeltes 

utfordringer og behov.  Av den grunn burde vi vært flere trenere, slik at tilbudet ble enda 

bedre enn det er i dag.  

 

For VIA, Linda Andreassen 
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Årsberetning 

Mosjon 

2021 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Oskar Tveit 

Styremedlem: Arnfinn Johnsen og Irene Østtorp 

 

 

Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er ikke gjennomført noen møter i gruppa.  

 

Spesielle saker og oppgaver 
 

 

Treninger 
På grunn av Korona/Covid-19 har aktiviteten vært svært varierende gjennom året. 

 

Følgende aktiviteter inngår; 

- Bakketrening fra tunellen under Ravneheia og opp hver tirsdag 
- Styrketrening i Alcoahallen hver mandag 
- Fotballtreninger i Alcoaparken 
- Innebandy på Ore skole 

 

Andre forhold 
  

Sluttord 
Mosjonsgruppene er også en viktig del av aktivitetstilbudet i FLIK 
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Sak 9 – Regnskap 

Økonomien i en idrettsklubb er svært viktig, og hovedstyret har gjennom hele året hatt et 

stort fokus på økonomi. 

Daglig leder har hatt god oversikt over bortfall av inntekter som man ellers ville hatt 

(dugnader på American Festival, Borhaug-dagen, Paradise Live, Konserter i borggården, 

kiosksalg, cuper og andre arrangementer) og gjennom støtteordningene som 

myndighetene har initiert som følge av korona har klubben fått kompensert en del av disse 

inntektene. 

Samtidig som vi har sett at inntektene ikke har vært slik de ville ha vært i et normalt 

driftsår, har klubben heller ikke hatt utgifter til stevner, cuper og andre reiser. Dette har 

selvsagt ført til at klubbens kostnader har vært mye lavere enn vi hadde sett for oss (og 

håpet på). 

Heldigvis har sponsorinntekter, grasrot-midler, LAM-midler (lokale aktivitetsmidler) og 

bingoinntekter kommet inn i klubbkassa. Klubben arrangerte også høstbasar på 

Vanseheim. 

Styret viser for øvrig til fremlagt regnskap, kommentarer og noter fra revisor samt 

kontrollutvalgets beretning. 
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Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige 

foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen. 

Salgsinntekter 

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter 

fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. 

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med 

risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som 

beslutnings og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre 

avsetninger for kvantumsrabatter og retur xpå salgstidspunktet. 

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler 

er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster 

som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til 

varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 

virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet 

av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige 

fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig 

gjeld. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes 

forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over 

gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler 

kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 

avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring 

regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke. 

Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående 

Varer 

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-

prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning 

vurderes til variabel tilvirkningskost.  

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle 

vurderinger av de enkelte fordringene. 

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 

tap.  

Pensjoner 

Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap. 
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Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m 

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 1 

OTP 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 
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Sak 9b Kontrollutvalgets beretning for året 2021 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 gir herved Kontrollutvalget i Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) 

sin beretning. 

 

Uttalelsene om årsregnskapet og idrettsklubbens anliggender 
ellers. 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha 

et særlig søkelys på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger 

og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 

årsmøtet, og gi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter og gi en beretning til årsmøtet. 

 

Kontrollutvalget har utført følgende handlinger. 

Kontrollutvalget har gjennomgått protokoll fra årsmøtet 2021, styrets og arbeidsutvalgets 

protokoller i 2021, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  

Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettsklubbens daglige leder og styre. 

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2021.   

Regnskapet viser et overskudd på kr.1.147.506,- og ved årsavslutningen pr. 31.12.2021 ble 

den frie egenkapitalen økt med samme beløp. Den bokført egenkapitalen pr. 31.12.2021 

utgjorde kr.6.453.289,-. FLIK har meget god likviditet, og pr. 31.12.2021 var 

kontantbeholdningen på kr.5.230.516,-. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av 

idrettsklubben. 

I likhet med 2020 har driften i 2021 også vært preget av koronapandemien. Det vises til 

styrets årsrapport som har omtalt konsekvensene av dette i forhold til sportslig aktivitet. 

Kontrollutvalget er av den oppfatning at styret har fulgt opp årsmøtets vedtak, og den 

generelle driften av idrettsklubben anses som betryggende. Klubbens økonomi vurderes 

som svært god. Styret har avsatt deler av kontantbeholdningen på en egen «bufferkonto» i 

banken, og disse pengene skal kun kunne brukes i helt spesielle tilfeller. Styret foreslår 

overfor årsmøtet å tilføre denne «bufferkontoen» ytterligere kr. 1.000.000,-. Da 

kontrollkomiteen vurderer dette som en langsiktig plassering, foreslo kontrollutvalget i 

fjorårets rapport å plassere disse avsatte midlene i et rentefond med lav risiko da dette 

forventes å gi en noe høyere avkastning enn dagens avkastning på bankkonto. Styret har 
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valgt å ikke ta hensyn til kontrollutvalgets anbefaling, men kontrollutvalget vil igjen be 

styret vurdere denne saken på nytt. 

Kontrollutvalget foreslo i fjorårets rapport at det etableres en egen rutine for varsling av 

uønskede hendelser. Vi har dessverre opplevd uønsket adferd fra trenere/tillitsvalgte i 

andre klubber, og etter kontrollutvalgets mening bør det etableres egne rutiner for hvordan 

styret/administrasjonen skal legge til rette for at slike eventuelle hendelser blir rapportert 

og fulgt opp. Kontrollkomiteen kan ikke se av mottatt dokumentasjon at det er etablert en 

slik rutine. Forslaget fra kontrollutvalgets rapport i 2020 opprettholdes derfor. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, vurderer kontrollkomiteen at det ikke er 

grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak, og vi har ingen merknader ut over det som 

kommer frem av denne beretningen.  

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettsklubbens årsregnskap for 2021 

godkjennes av årsmøtet. 

 

Farsund den 10.03.2022 

 

__________________________          _________________________    __________________________ 

Bjørn Arild Skeibrok   Inger Rudlende  Bjarne Hellum 

leder av kontrollutvalget
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10. Innkomne saker 
 

Sak 1 
 
Fra Valgkomiteen 
Valgkomiteen foreslår at man går bort fra ordningen med "stedsrepresentanter" i 
hovedstyret. 
 
Begrunnelse  
Klubben er nå tre år og man har fått etablert klubben i kommunen. Ordningen med 
stedsrepresentanter har, etter valgkomiteens mening, ikke helt blitt slik man så for 
seg ved etableringen. 
 
Et hovedstyre med 13 medlemmer synes å være et veldig stort styre. Valgkomiteen 
mener at man, ved å ta bort de fire stedsrepresentantene, fortsatt kan 
opprettholde aktivitet i hele kommunen gjennom de ulike gruppene i klubben. 
 
På bakgrunn av dette foreslår valgkomiteen å ta ut stedsrepresentantene med 
virkning fra årsmøtet i 2022. 
Valgkomiteen oppfordrer hovedstyret til å bruke ressurspersoner i gruppestyrer og 
underutvalg til gruppene for å sikre at hele kommunen tas i bruk i klubbens 
aktiviteter.  

 
Hovedstyrets vurdering  
Hovedstyret slutter seg til valgkomiteens forslag. 

Hovedstyrets forslag til vedtak 

"Årsmøtets oppgaver" fastsatt i § 16(14) i "Lov for Farsund og Lista idrettsklubb» 

endres som følgende: 

Nåværende tekst: 

 Foreta følgende valg:  

1. Leder og nestleder 
2. 11 styremedlemmer og 1 varamedlem  
3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 13.  
4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  
5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
6. Kontrollkomité med leder og to medlemmer  

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
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 Forslag til ny tekst: 

 Foreta følgende valg:   

1. Leder og nestleder 
2. 7 styremedlemmer og 1 varamedlem 
3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 13. 
4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  
5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
6. Kontrollkomité med leder og to medlemmer  

  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

 

Sak 2 

 
Fra Valgkomiteen 

Valgkomiteen foreslår at det spesifiseres i klubbens lov hva som er funksjonstid for 

styremedlemmene. 

Begrunnelse 

Det er ikke spesifisert, hverken i klubbens lov, eller i organisasjonsplanen/ 

klubbhåndboka, hva som er funksjonstiden for styrets medlemmer. 

På bakgrunn av dette foreslår valgkomiteen at dette spesifiseres i loven. 

Hovedstyrets vurdering  
Hovedstyret slutter seg til valgkomiteens forslag. 

Hovedstyrets forslag til vedtak 

"Årsmøtets oppgaver" fastsatt i § 16(14) i "Lov for Farsund og Lista idrettsklubb» 

endres ved at det legges til følgende setning til slutt: 

«Leder velges for ett år av gangen. Andre styremedlemmer og varamedlem velges 

for to år» 
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Sak 3 

 
Fra Hovedstyret 

Hovedstyret foreslår at det overføres kr 1.000.000,- fra overskuddene i 2020 og 

2021 til «sperret» konto. 

Begrunnelse 

På årsmøtet i 2020 ble det vedtatt noen økonomiske fullmakter for FLIK.  
I denne forbindelse ble det opprettet en konto i Sparebanken Sør (kontonummer 
2801.5304504).  
På denne kontoen ble det pr 14. juni 2020 satt inn totalt kr 2.172.561, -. Dette var 
penger som ble overført fra FIL, Lista IL og IK Borhaug i forbindelse med 
sammenslåingen av klubbene. 
 
Føringer for bruk av disse midlene: 
• Kontoen øremerkes «vanskelige tider» og den «sperres» slik at hverken daglig 

leder, styreleder eller andre kan disponere midler fra kontoen. 
• Det kreves et hovedstyrevedtak for disposisjon fra denne kontoen 
• Hovedstyret kan under ingen omstendigheter disponere mer enn totalt 

500.000, - kroner fra denne kontoen i regnskapsåret. 
• Beløp ut over dette krever vedtak fra årsmøtet i FLIK. 

 
Hovedstyret mener at man nå bør styrke denne «reserven» slik at man har midler i 
bakhånd dersom det blir ekstraordinære behov. 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak 
Det overføres kr 1.000.000,- fra driftskonto til «sperret» konto i Sparebanken Sør 
(kontonummer 2801.5304504).  

  



 

Årsmøte 2022 FLIK 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

11. Medlemskontingent og treningsavgift 
 
Hovedstyrets vurdering 
Årsmøtet i 2021 vedtok at medlemskontingenten i FLIK fortsatt skulle være 
kr 400,- 
 
Hovedstyret jobbet mye i 2019/2020 med å fastsette treningsavgift for de 
forskjellige gruppene. Treningsavgiftene i de ulike gruppene vil måtte bli 
vurdert regelmessig. 
 
Hovedstyret har diskutert om medlemskontingenten er for høy, og 
støttemedlemskap (FLIK-venn) er for dyrt og om det er behov for å gjøre 
endringer. Man har imidlertid konkludert med at kontingenten 
opprettholdes som den er fastsatt 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak 
Medlemskontingent holdes uendret fram til årsmøtet i 2023. 
Årsmøtet 2022 gir hovedstyret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 
sesongen 2022/2023. 
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12. Budsjett 
 

Budsjett Farsund og Lista Idrettsklubb 2022   

RESULTATBUDSJETT  Sum   

 INNTEKTER    
 

 Salsginntekter avgiftspliktge  
 

3001 Salsginnstekt sponsorer  kr         1 600 000,00  

3002 Avtale Macron  kr            300 000,00  

3003 Reklame på bil og skilt (fra sponsorene)  kr               40 000,00  

3010 Dugnad m/moms  kr            150 000,00  

3031 Trykk logo medlemmer  kr                                -    

3032 Trykk skilt/tøy sponsor  kr                                -    
 

Salsginntekter utenfor avgiftsområde 
 

3200 Kiosk  kr            300 000,00  

3205 Buss inntekt  kr               15 000,00  

3210 Dugnad u/moms  kr                                -    

3220 Supporter utstyr  kr               20 000,00  

3260 Påmelding lag, egne arrangementer  kr               70 000,00  

3261 Påmelding individ, egne arrangementer  kr            100 000,00  

3262 Cup Egenandel  kr            894 375,00  

3264 Egenandel, intern arrangement  kr               18 200,00  
   

3269 Egenadnel gebyr/lisens  kr                  7 500,00  

3270 Billettinntekter  kr               10 000,00  

3271 Startkontingent  kr            154 000,00  

3280 Overganger/utleie/salg  kr                                -    

3290 Bingo  kr               75 000,00  

3295 Lotterier (julekalender, basar, mv)  kr            450 000,00  
 

Offentlig tilskudd/refusjon 
 

3401 Utstyrsmidler  kr                                -    

3402 Eksterne midler (LAN, NIF)  kr            500 000,00  

3403 Grasrotandel  kr            200 000,00  

3404 Eksterne midler (Div cup og skoler)  kr            150 000,00  
   

3405 Momskompensasjon  kr            300 000,00  

3900 Gaver  kr                                -    

3920 Kontingent  kr            420 000,00  

3921 Kotingent FLIK Venn  kr               80 000,00  

3922 Treningsavgift  kr            469 100,00  
   

 SUM INNTEKTER   kr  6 323 175,00  
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 KOSTNADER    
 

Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 
 

4030 Representasjonstøy  kr               20 000,00  

4031 Representasjonstøy Trykk Logo  kr                  5 000,00  

4032 Representasjonstøy Trykk Sponsor  kr               50 000,00  

4080 Supporter utstyr  kr               10 000,00  

4090 Kiosk  kr            180 000,00  

4095 Terminalgebyr  kr                                -    

4260 Egne arrangement, diverse  kr            112 560,00  

4261 Startnummer  kr               30 000,00  

4262 Løypeutgifter  kr               15 000,00  

4270 Påmelding individ, eksternt arrangement   kr         1 072 500,00  

4272 Påmelding lag, eksternt arrangement  kr               60 000,00  

4274 Reise, ekstern arrangement  kr            265 000,00  

4276 Treningsleir  kr                  8 000,00  

4280 Overganger/utleie/salg  kr               12 000,00  

4285 Talenter  kr               25 000,00  

4400 Lotterier  kr               50 000,00  

4920 Kontingent avskrevet  kr               50 000,00  

4922 Treningsavgift avskrevt  kr               50 000,00  
 

Kostnad lokaler 
 

6301 Kommunalt, leie  kr            200 000,00  

6302 Kommunalt, skiltavgift  kr            150 000,00  

6320 Vann, søppel osv  kr               10 000,00  

6340 Strøm  kr               25 000,00  

6360 Vaskemidler  kr                                -    
 

Utstyr 
 

6400 Utstyrsleie m/moms  kr               27 900,00  

6401 Utstyrsleie u/moms  kr                                -    

6490 Leie buss  kr               65 000,00  

6500 Idrettsutstyr  kr            265 000,00  

6551 Drakter/løpstrøyer  kr               60 000,00  

6554 Baller  kr               80 000,00  

6555 Is, tape, medisink, ol  kr               80 000,00  

6600 Bygg, vedlikehold  kr               25 000,00  

6605 Idrettsanlegg/uteområde  kr               25 000,00  

6610 Drift klubbhus  kr               20 000,00  
 

Tjenester 
 

6710 Regnskapsføring  kr            190 000,00  

6720 Revisor  kr               50 000,00  

6750 Nettside/medlem/påmelding  kr               45 000,00  

6755 Profileringstjenester Havdur  kr               50 000,00  
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Trenere 

 

6770 Trenergodtgjørelse  kr            265 000,00  

6771 Trenerkoordinator godtgjørelse  kr               52 000,00  

6772 Trener Klær  kr               87 000,00  

6773 Trener Kjøring  kr                                -    

6861 Kurs Trener  kr               85 000,00  
 

Dommere 
 

6774 Klubbdommer   kr               30 000,00  

6775 Kretsdommer  kr               35 000,00  

6778 Dommer honorar (ekstern)  kr               54 000,00  

6779 Dommer utgifter (ekstern)  kr               25 000,00  

6781 Vask av drakter  kr               15 000,00  

6862 Kurs Dommer  kr               11 000,00  
 

Andre driftskostnader 
 

6800 Kontorrekvisita  kr               15 000,00  

6815 Data, vedlikehold  kr               55 000,00  

6860 Møter  kr               10 000,00  

6863 Kurs leder  kr                  5 000,00  

6870 Sosialt  kr            133 600,00  

6880 Klubbprofilering (skilt, bil, klubbhus mv)  kr                                -    

6890 PR-trykksaker  kr               55 000,00  

6900 Telefon/internett  kr               48 000,00  

6940 Porto  kr                  2 000,00  

7000 Drivstoff  kr               12 000,00  

7001 Drivstoff PX49024  kr               10 000,00  

7021 Bil, vedlikehold pX49024  kr               20 000,00  

7022 
 

 kr                                -    

7030 Bompassering  kr                  2 000,00  

7130 Reisegodtgjørelse, oppgavepliktig  kr                                -    

7140 Reisekostnader  kr               20 000,00  

7170 Overnatting  kr               13 000,00  

7191 Cup Reise  kr                                -    

7192 Cup Mat/ Lagpåmelding  kr                                -    

7193 Cup overnatting/ deltakerkort  kr                                -    

7321 Annonsering  kr               70 000,00  

7400 Premier  kr               65 000,00  

7500 Forsikringer  kr            120 000,00  
 

Serie/konkurranse 
 

7601 Lagavgift   kr               50 000,00  

7602 Kampavgift  kr               30 000,00  

7603 Lisens  kr               70 000,00  

7604 Påmelding serie  kr            232 500,00  
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7605 Startkontingent  kr                  5 000,00  

7610 Bøter  kr               20 000,00  

 SUM DRIFTSKOSTNADER   kr  5 105 060,00  
   

 BRUTTOFORTJENESTE   kr  1 218 115,00  
   

   

 LØNNSKOSTNAD    

5000 Lønn  kr            818 000,00  

5400 Arbeidsgiveravgift  kr            112 518,00  
 

Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnader  kr                  5 527,20  
 

Feriepenger  kr               84 000,00  
 

OTP  kr               39 200,00  
 

Andre oppgavepliktige ytelser  kr                                -    
 

Forsikring egne ansatte  kr                  3 000,00  

 SUM LØNNSKOSTNAD   kr  1 062 245,20  
   

   

 ANDRE DRIFTSKOSTNADER    
 

Terrasse  kr                                -    
 

Avsetning bil  kr                                -    
 

Avsetning ballbinge  kr                                -    
 

Avskriving utstyr  kr               25 000,00  
 

Avskrivinger klubbhus  kr            110 000,00  

 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER   kr      135 000,00  
   

   

 DRIFTSRESULTAT   kr        20 869,80  
   

   

 FINANSPOSTER    
 

Renteinntekter  kr                  1 000,00  

8151 Rentekostnader  kr                  5 000,00  

 SUM FINANSPOSTER  -kr          4 000,00  
   

   

 ÅRSERSULTAT   kr        16 869,80  
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 
Hovedstyret i FLIK foreslår at gjeldende organisasjonsplan/klubbhåndbok 
videreføres som i dag.  
 
Under forutsetning av at valgkomiteens forslag om endring av 
styresammensetning blir vedtatt foreslår hovedstyret at 
organisasjonsplanen/klubbhåndboka oppdateres slik med følgende endring i 
pkt 8.3.2 (det foreslås også at siste setning oppdateres med «basketball» da 
dette ikke ble gjort etter fjorårets vedtak om å ta opp basketball i klubben) 

 

8.3.2 Hovedstyrets sammensetning  

Hovedstyret har for tiden følgende sammensetning 

• Leder 

• Nestleder 

• Styremedlem økonomi 
• Styremedlem fotball 
• Styremedlem håndball 
• Styremedlem volleyball 
• Styremedlem friidrett 

• Styremedlem turn 

• Styremedlem Allidrett 

• Styremedlem Borhaug 

• Styremedlem Vanse 

• Styremedlem Farsund 

• Styremedlem Spind 

 

Styremedlem fra andre aktivitetsgrupper som bueskyting, 

basketball, mosjon og VIA vurderes i forhold til antall aktive medlemmer og 

behov. 

 
Hovedstyret foreslår videre at årsmøtet ber det nye hovedstyre om å ta en 
gjennomgang/revisjon/oppdatering av gjeldende 
organisasjonsplan/klubbhåndbok. 
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VALGKOMITEEN 

Medlemmer 

Oskar Tveit 

Dag Røynås 

Irene Østtorp 

Møter 

2 fysiske møter og diverse telefon-møter 

Kommentarer 

 Når vi har ringt rundt for å få medlemmer til styrene, har folk vært meget 

positive 

 I år måtte vi finne ny leder. Heldigvis etter en tenkepause, sa 

«favorittkandidaten» ja 

 Vi har ikke skaffet folk til å være med i «barneidrett-styret».  

Allidretten i foreningen har vært amputert og lite stabilt inneværende år. 

Valgkomiteen forslår at daglig leder setter i gang og organiserer dette 

tilbudet. Når dette er i gang, ser en hvilke foresatte en kan spørre om å være 

med i et styre. 

Farsund 20. februar 2022 

Irene Østtorp 

sekretær 

Sak 14 – Valg 

STYREMEDLEMMER FLIK 2022       

HOVEDSTYRET Navn: Til år:  
Leder Vidar Torsøe 2023  
Nestleder Øyvind Petterson 2024  
Styremedlem økonomi Roar Hole 2023 Ikke på valg 
Styremedlem fotball Karstein Kjørkleiv 2024  
Styremedlem håndball Leiv Steinar Simonsen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem volleyball Solveig Hansen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem friidrett Frank Johansen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem turn Judith Røynås 2024  
Barneidrettsansvarlig NN 2023  
Styremedlem Borhaug Helene Simonsen 2024  
Styremedlem Vanse Monica Refsnes 2024  
Styremedlem Farsund Caroline Picker 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Spind Siv Irene Jåtog Hansen 2023 Ikke på valg 
Varamedlem Bård Håberg 2024  
All idrett    
Leder NN   
Nestleder NN   
Styremedlem NN   
Styremedlem NN   
    
FOTBALL    
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Leder Karstein Kjørkleiv 2024  
Nestleder Trond Kjørrefjord 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Marius T Kjørkleiv 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Geir Jakobsen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Leif Helge Larsen 2024  
Styremedlem Halvor Sletta 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Pernille Strøm Flakk 2023 Ikke på valg 
    
HÅNDBALL    
Leder Leif Steinar Simonsen 2023 Ikke på valg 
Nestleder Viktoria Tønnessen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Siv Irene Jåtog Hansen 2024  
Styremedlem Gunnar Berstad 2024  
Styremedlem Kenneth Simonsen 2024  
Styremedlem Eirin Buch 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Helene Simonsen 2024  
    
VOLLEYBALL    
Leder Solveig Hansen 2023 Ikke på valg 
Nestleder Hilde Rullestad 2024  
Styremedlem Monica Torp Rullestad 2024  
Styremedlem Eivind Reisvaag Sunde 2023 Ikke på valg 
    
FRIIDRETT    
Leder Frank Johansen 2023 Ikke på valg 
Nestleder Bård Håberg 2024  
Styremedlem Atle Olsvik 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Knut Martin Ytterdahl 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Eva Flåten Elle 2023 Ikke på valg 
Utøverrepresentant Tarjai Håberg 2023 Ikke på valg 
    
TURN    
Leder Judith Røynås 2024  
Nestleder Rita Frigstad 2024  
Styremedlem Odd Inge Slettebø 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Agnieszka Johansen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Åshild Eik 2023 Ikke på valg 
    
BUESKYTING    
Leder Richard Istad 2024  
Nestleder Birgitte Ø Ulgjell 2024  
Styremedlem Svana Bjarnadottir  2023 Ikke på valg 
Styremedlem Gerd Irene Istad 2024  
Styremedlem Heidi Karine Eilertsen 2023 Ikke på valg 
    
BASKETBALL    
Leder Jostein Kydland 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Bernt Erik Nordfonn 2024  
Styremedlem Grace Buch 2023 Ikke på valg 
    
VIA (Venner i aktivitet)    
Leder Ida Elle 2024  
Nestleder Linda Andreassen 2023 Ikke på valg 
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Styremedlem Sissel Østensen 2024  
    
MOSJON    
Leder Oscar Tveit 2024  
Styremedlem Arnfinn Johansen 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Irene Østtorp 2024  
    
ØKONOMI    
Leder Roar Hole 2023 Ikke på valg 
Nestleder Kjetil Aga 2024  
Styremedlem Christine Velle 

Andreassen 
2024  

Styremedlem Jan Henriksen 2023 Ikke på valg 
    
KONTROLLKOMITE    
Leder Bjarne Hellum 2024  
Styremedlem Bjørn Arild Skeibrok 2024  
Styremedlem Inger Rudlende 2023 Ikke på valg 
    
VALGKOMITE    
Leder Oskar Tveit 2023 Ikke på valg 
Styremedlem Dag Røynås 2024  
Styremedlem Irene Østtorp 2024  
Varamedlem Monica Overaa 2023 Ikke på valg 
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VALG Lista idrettslag 

Lista idrettslag er opprettholdt som egen underorganisasjon av Farsund og Lista 

idrettsklubb (FLIK) 

 

Forslag til styrevalg på årsmøtet 2022 

 

Leder   Vidar Torsøe 

Nestleder   Øyvind Petterson 

Styremedlem  Roar Hole 
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VALG Farsund idrettslag 

Farsund idrettslag er opprettholdt som egen underorganisasjon av Farsund og Lista 

idrettsklubb (FLIK) 

 

Forslag til styrevalg på årsmøtet 2022 

 

Leder   Vidar Torsøe 

Nestleder   Øyvind Petterson 

Styremedlem  Roar Hole 
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VALG IK Borhaug 

IK Boprhaug er opprettholdt som egen underorganisasjon av Farsund og Lista idrettsklubb 

(FLIK) 

 

Forslag til styrevalg på årsmøtet 2022 

 

Leder   Vidar Torsøe 

Nestleder   Øyvind Petterson 

Styremedlem  Roar Hole 

 

 

 


