
 
 

PROTOKOLL – ÅRSMØTE 2015 RUSTAD I.L. FOTBALLGRUPPA 
 
Fra årsmøte i Rustad I.L.- Fotballgruppa den 23. mars kl.19.00 på klubbhuset. 
 
Jarle Birkeli ønsket velkommen til det 47. årsmøte.  
 
Det møtte 21 stk. stemmeberettigete medlemmer.  
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering  
2. Protokoll fra forrige årsmøte 
3. Beretning fra fotballstyret 
4. Regnskap  

5. Budsjett 
6. Innkomne forslag  
7. Valg 

 
1. KONSTITUERING 
 
Til møteleder ble Jarle Birkeli valgt. 
 
Til sekretær ble Jarle Birkeli valgt. 
 
Til å undertegne protokollen ble Gunnar Hast og Tor Martin Øvrum valgt. 
 
Kunngjøring av møte ble foretatt iht. gjeldende regler. 
- Godkjent 
 
2. PROTOKOLL FRA FORRIGE ÅRSMØTE 
 
Protokollen ble lest av møtedeltakere.  
- Tatt til etterretning 

 
3. BERETNING FRA STYRET I FOTBALLGRUPPA 
 
Møteleder leste opp beretningen.  
- Godkjent uten merknader 
 
4. REGNSKAP 
 
Kasserer Kim Thomassen redegjorde for regnskapet 2014.  

Resultatet viser et underskudd på kr. 81 426,44  
- Godkjent uten merknader 
___________________________________________________ 
Den endelige godkjenningen blir tatt på årsmøte til Rustad IL og når total regnskapet for laget legges frem. 
 
6. BUDSJETT   
 
Kasserer Kim Thomassen gjennomgikk forslag til budsjett for 2015.  
- Forslaget ble tatt til etterretning.  
 
7. INNKOMNE FORSLAG 
- Forslag om økt treningsavgift i Rustad fotball ble enstemmig godkjent av årsmøte 
Bakgrunn: 
I likhet med flere andre små klubber i Oslo opplever Rustad fotball i dag en stadig tøffere konkurranse om barn 
og ungdom som ønsker å spille fotball.  Konkurransen kommer først og fremst fra andre klubber i nærmiljøet, 
men også fra stadig flere kommersielle aktører.  
Med en stadig synkende medlemsmasse, og med det en minkende masse med voksen-ressurser mener styret at 
vi må ta grep for å sikre en forsvarlig drift for årene som kommer.  
Styret ønsker med økningen  



Treningsavgiften er den eneste sikre inntektskilden i Rustad fotball, og styret mener at det nå er på tide å løfte 
denne opp på et nivå vi mener riktig og nødvendig, sett ut fra hva mange av våre medlemmer betaler for andre 
aktiviteter andre steder. 
Det er et faktum at vi i 2014-sesongen hadde en av de laveste treningsavgiftene i Oslo, og den laveste 
treningsavgiften av alle klubber i vårt nærmiljø. Rustad fotball har i hele sin historie vært en billig klubb å spille 
fotball i. Det skal den fortsatt være.  
Styret mener at den foreslåtte økningen ivaretar Rustads fotball historie, som en billig klubb å være medlem i. 
Det vil fortsatt være rimelig å spille fotball i Rustad, sammenlignet med å spille fotball i andre klubber i 
nærmiljøet. 
Når styret nå fremlegger et nytt forslag om å øke treningsavgiften, så gjøres det fordi styret ser nødvendigheten 
av å skape en tryggere økonomisk plattform for klubben vår.  
Med den foreslåtte økningen mener styret man vil kunne legge en mer langsiktig plan (ut over én sesong av 
gangen) for den sportslige aktiviteten i klubben, samt å gi handlingsrom for klubben til å tenke mer utvikling, og 
ikke bare drift. 
Forslag på endring av brukergrupper 
Styret ønsker - i forbindelse med den foreslåtte økningen i treningsavgiften – å omstrukturere nivåene for 
fastsettelse av treningsavgift. Styret foreslår endringen for å skape et større samsvar mellom klubbens definerte 
brukergrupper og de begreper Norges Fotballforbund bruker på spillere i de forskjellige årsklasser. 
  

Dagens brukergrupper Nye brukergrupper 

Alder Navn Alder Navn 

6-10 år Mini/Micro 6-12 år Barnefotball 

10-12 år Liten   

13 år Små 13-19 år Ungdomsfotball 

14-16 år Gutter/Jenter   

17-19 år Junior   

Senior Senior A-lag Senior Senior A-lag 

Senior Senior 7’er   

Senior Oldboys / girls 7’er Senior Senior 7’er / M48 / 
Dame 7’er 

Senior Tillitsvalgte/dommere Senior Tillitsvalgte / dommere 

 
 
Forslag til økning av treningsavgift i Rustad Fotball: 
• Styret foreslår å øke treningsavgiften for spillere i barnefotballen med et snittbeløp på kr. 300, 
• Styret foreslår å øke treningsavgiften for spillere i ungdomsgruppa med kr. 500,- 
• Styret foreslår å beholde treningsavgiften for Senior A-lag på nåværende nivå. 
• Styret foreslår å øke treningsavgiften for øvrige seniorlag med kr. 500,- 
 

2014 2015 

Nivå avgift/kontingent Nivå avgift/kontingent 

Micro/mini  Kr. 1 100,- Barnefotball Kr. 1 500,- 

Liten  Kr. 1 300,- Ungdomsfotball Kr. 2 500,- 

Små  Kr. 2 000,- Senior A-lag Kr. 3 200,- 

Gutter/jenter  Kr. 2 000,- Senior B-lag Kr. 2.500,- 

Junior  Kr. 2 000,- M40/M48/Dame 7’er Kr. 2 500,- 

Senior A-lag Kr. 3 200,- Tillitsvalg, trener, dommer Kr. 250,- 

Senior 7’er lag Kr. 2 000,-   

Oldboys/girls 7’er Kr. 2 000,-   

Lagleder/trener Kr. 250,-   

 
Oppsummering: 
Den foreslåtte økningen vil føre til at det fra og med sesongen 2015 vil koste kr. 2 500,- å spille fotball i Rustad 
fotball. Unntak gjøres for: 
 
Barnefotballen (spillere fra 6-12 år):   
Får redusert treningsavgiften med kr. 1000, - til kr. 1 500,- i året, for en redusert sportslig pakke. 
 
A-laget (senior):  
Får et tillegg på kr. 700,-, for en utvidet sportslig pakke. 
 
 
 



8. VALG 
 
Valgkomiteen leverte følgende innstilling til styresammensetning:    
Leder: Jarle Birkeli   1 år (Gjenvalgt) 
Kasserer: Kim Thomassen  1 år (Ikke på valg) 
Styremedlem: Ivan Medel  2 år (Ny)  
Styremedlem: Grete Heen  2 år (Gjenvalg) 
Styremedlem: Joachim Bremseth  2 år (Ny) 
Styremedlem: Marius Johnsen  2 år (Gjenvalgt) 
 
Alle de nominerte ble valgt inn med akklamasjon fra årsmøte deltagere. 
 
Følgende medlemmer ble valgt til neste års valgkomite: 
 
Medlem:  Erik Berger 
Medlem:  Delshad Moradi 
 
Takk til Ivan Medel og Joachim Bremseth for deres bidrag i årets valgkomite.  
 
Møtet ble avsluttet med å takke Eigil Andersen og Erik Berger for sin periode i styre. 
 
Jarle Birkeli, gjenvalgt leder takket årsmøte for tilliten og ønsket alle medlemmer lykke til med ny sesong og 
avsluttet årsmøte kl.20.05 
 
 
 
__ ________________                       __________________                   _____________________ 
      Gunnar Hast (s)                    Jarle Birkeli (s)                         Tor Martin Øvrum (s) 

  


