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Innledning  

2022 ble det året Odds Ballklubb Kvinner spilte sin første hele sesong og for andre år på 
rad spilte laget kvalifiseringsspill for opprykk til 1. divisjon. Laget ble klar tabelltopp og 
seriemestere i sin avdeling. Laget scoret 79 mål på 20 kamper og endte med en 
målforskjell på 79-14. Også i 2022 glapp opprykket med minste mulige margin. Vi vil i 2023 
imidlertid spille i en ny og spisset 2. divisjon. 2. divisjon kvinner vil i 2023 være en del av 
toppfotballen og går fra hele 80 lag til 28 lag. Å være blant de lagene som blir værende i 2. 
divisjon kan derfor ses på som «et halvt opprykk».  
 
Klubbens mål er å bidra til engasjement og entusiasme i jente- og kvinnefotballen i vårt 
område gjennom å skape en stabil elitesatsing. Vi vil gi jentene like muligheter som 
guttene til å spille toppfotball på Skagerak Arena og i en lokal toppklubb. En viktig del av 
arbeidet fremover vil være å skape et nært samarbeid med utviklingsklubbene i regionen 
for å utvikle en telemarksmodell for jentene. Dette samarbeidet er vi godt i gang med.   
 
Fotball er den idretten som engasjerer flest barn og unge i Norge og den største idretten 
for jenter, telt i antall aktive. Likevel er det i dag en ulikhet i tilbud og omdømme innen 
fotballen. Det er derfor behov for å gi jente og kvinnesiden av fotballen ekstra 
oppmerksomhet og et løft. Dette er anerkjent av NFF som har dette som et 
satsingsområde i sin strategi og vi ser en økende oppmerksomhet og interesse både 
internasjonalt og nasjonalt. Det er da særlig viktig at vi følger opp dette regionalt her  
hos oss. Det er det Odds Ballklubb Kvinner gjør og har som mål; være en pådriver og et 
verktøy for en satsing på jente- og kvinnefotballen i Telemark. Like muligheter for jenter 
og gutter. På bakgrunn av vårt arbeid og fokus er vi, via en av våre hovedsponsorer 
Sparebank 1 Sør-Øst Norge, valgt ut til å være med i det nasjonale verdiprosjektet Like 
Muligheter. Med verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og 
samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i 
idretten. Odds Ballklubb Kvinner er stolt av denne anerkjennelsen og vil gjennom dette bli 
synlige på flere arenaer og plattformer i årene fremover. 
 
I 2022 vedtok klubben, i samarbeid med Grenland Arena, å investere i en ny og egen 
garderobe med Toppserie-standard på Skagerak Arena. Lokaliteter og særskilt tilgang til 
egen garderobe er svært viktig for å nå denne satsingens målsetninger. Konkurransen i 
kvinnefotballen er nå tøff. Det er mange og store miljøer rundt i landet som satser. For at 
vårt område skal ha et lag med mål om å hevde seg i toppen i norsk fotball er det 
nødvendig å legge forholdene til rette for profesjonell klubbdrift og gode trenings-
fasiliteter. Spillerne i Odds Ballklubb Kvinner trener opptil 10 økter i uken og en egen 
garderobe er svært viktig for å opprettholde og utvikle et høyt sportslig nivå og være en 
attraktiv klubb for gode spillere. Vi ser frem til å flytte inn i egne lokaler i mars 2023! 
 
Vi gleder oss til fortsettelsen! 
 
Styret i Odds Ballklubb Kvinner 

Carina Aas (sign)     Øystein Slemdal (sign)  

Lars Borgar Waage (sign)     Knut Helge Hagen (sign) 

Per Wold (sign)      Inger Lysa (sign)  

Karianne Karlsen Resare (sign)    Cathrine Lutro (sign)  
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Sakliste for årsmøte i Odds Ballklubb Kvinner 2023 

Årsmøtet avholdes den 23. mars kl. 19.30 på Skagerak Arena. 

Dagorden 

Åpning 

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Valg av dirigent. 

3. Valg av protokollfører(e). 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenning av innkalling. 

6. Godkjenning av sakslisten. 

7. Godkjenning av forretningsorden. 

8. Behandling av idrettslagets årsberetning. 

9. Behandling av forslag og saker. 

10. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift. 

11. Vedtak av idrettslagets budsjett for 2023. 

12. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

13. Gjennomføring av valg. 

13.1 Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem. 

13.2 Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

13.3 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

13.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

        representasjonsrett.  

14. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
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Årsmøte - Forretningsorden, 2023 

 

Forslag til forretningsorden: 

 

1. Møterett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (5) og § 14 (4). 

2. Forslag og forslagsrett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (4) og § 14 (2). 

3. Stemmerett på årsmøtet er regulert i loven § 5 (1), jf. § 6 (2). 

4. Stemmegiving på årsmøtet er regulert i loven § 17 (1)-(4), jf. § 24 (2), § 25 

(1). 

5. Ledelse av årsmøtet er regulert i loven § 15. 

6. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger av en av årsmøtet valgt 

protokollfører. 

7. Protokollen skal godkjennes av to av årsmøtet valgte årsmøtedeltakere. 

8. Protokollen er tilgjengelig for klubbens medlemmer og skal forelegges neste 

års årsmøte. 

9. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og 

imot. 

10. Eventuelle forslag og endringsforslag som fremmes under årsmøtet, må 

leveres dirigenten skriftlig. Forslaget skal være signert av forslagsstiller. 

11. Dersom man er uenig i dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på, 

kan det bes om ordet gjennom å tilkjennegi «til forretningsordenen». 

12. Ved behov kan dirigenten fra sak til sak innføre en eller flere av følgende 

begrensninger i ordskiftet: 

13. Ingen representant skal gis rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. 

14. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på 

sakslisten, settes taletiden til: 

Tre minutter første gang. - To minutter andre gang. 

15. Dirigenten kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede 

talere. 

16. Det åpnes ikke for replikkveksling. 
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Odds Ballklubb Kvinner  

Årsberetning 2022 

Innledning 

2022 ble det året Odds Ballklubb Kvinner spilte sin første hele sesong og for andre 

år på rad spilte laget kvalifiseringsspill for opprykk til 1. divisjon. Laget ble klar 

tabelltopp og seriemestere i sin avdeling. Laget scoret 79 mål på 20 kamper og 

endte med en målforskjell på 79-14. Også i 2022 glapp opprykket med minste 

mulige margin. Vi vil i 2023 imidlertid spille i en ny og spisset 2. divisjon. 2. 

divisjon kvinner vil i 2023 være en del av toppfotballen og går fra hele 80 lag til 28 

lag. Å være blant de lagene som blir værende i 2. divisjon kan derfor ses på som «et 

halvt opprykk».  

I 2022 vedtok klubben, i samarbeid med Grenland Arena, å investere i en ny og 

egen garderobe med Toppserie-standard på Skagerak Arena. Lokaliteter og særskilt 

tilgang til egen garderobe er svært viktig for å nå denne satsingens målsetninger. 

Konkurransen i kvinnefotballen er nå tøff. Det er mange og store miljøer rundt i 

landet som satser. For at vårt område skal ha et lag med mål om å hevde seg i 

toppen i norsk fotball er det nødvendig å legge forholdene til rette for profesjonell 

klubbdrift og gode trenings-fasiliteter. Spillerne i Odds Ballklubb Kvinner trener 

opptil 10 økter i uken og en egen garderobe er svært viktig for å opprettholde og 

utvikle et høyt sportslig nivå og være en attraktiv klubb for gode spillere. Vi gleder 

oss nå til å flytte inn i egne lokaler i februar 2023! 

Klubbens mål er å bidra til engasjement og entusiasme i jente- og kvinnefotballen i 

vårt område gjennom å skape en stabil elitesatsing. Vi vil gi jentene like muligheter 

som guttene til å spille toppfotball på Skagerak Arena i en lokal toppklubb. En 

viktig del av arbeidet fremover vil være å etablere et nært samarbeid med 

utviklingsklubbene i regionen, for å utvikle en telemarksmodell for jentene. Dette 

samarbeidet er vi godt i gang med. 

Visjon, mål og verdier 

Klubben har i følgende visjon, mål og verdier:  

• Formål: Skape en stabil elitesatsing for kvinnefotballen i Telemark og en 

Telemarksmodell for talentutvikling av jenter. 

• Visjon: Med åpenhet, vilje og samhold skaper vi entusiasme for 

kvinnefotballen i Telemark - Sammen mot toppen. 

• Verdier: Åpenhet, vilje og samhold. 
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Sport  

2022 ble på alle måter en hel sesong med mye spenning og mange utfordringer. 

Ville det være mulig med opprykk i år? Hadde laget tatt det steget, som manglet i 

fjor? Viljen, innsatsen og intensjonen var på plass og sesongen begynte allerede 30. 

januar med treningskamp borte mot Lillestrøm 2, som også spiller i 2. divisjon. Vi 

vant 6-1 etter hattrick av Mona Hegna. En god start. 

Etter dette fulgte det 6 treningskamper til hvor laget fortsatte å imponere selv om 

det ble både tap og uavgjort før vi avsluttet med tre seiere. Den siste mot et så godt 

lag som Grei. Kaptein Frida Østland Vala ledet laget til 4-2 seier og vi kunne med 

spenning se fram mot serieåpningen 24. april mot Gimletroll. 

April og mye av mai gikk som en drøm. Vi kunne feire 17. mai med 5 seiere i serien 

av 5 mulige. I tillegg vant vi 4-0 borte mot Snøgg i NM 1. runde. Vi hadde en 

målforskjell på 28-3 i de 6 kampene og 10-0 seieren hjemme mot Runar var den 

mest spektakulære. Stina Kleppe scoret 4 mål. Laget var i full fart framover 

18. mai spilte vi kanskje vår aller beste kamp noen gang i 2. runde av NM mot 

Toppserielaget Stabæk, et av Norges beste lag. Odd presser Stabæk i begynnelsen 

av hver omgang. Vi har også et annullert mål i 1. omgang. I Odds beste minutter av 

kampen scorer Stabæk og det er de som har mest krefter på slutten og vinner med 

knappest mulig margin. Et tap, som peker framover med gode utsikter. Så får vi 

heller ta det som en liten reaksjon at vi taper 1-3 borte mot Nanset 5 dager senere.  

Vårsesongen avsluttes med 5 strake seiere og en uavgjort til slutt mot Stabæk 2. 

Odd leder serien halvveis og lagets nivå gjør at det er grunn til optimisme. Vi vinner 

en treningskamp mot Sandefjord i sommerpausen med 2-0. 

GØIF/Helgerød tapte 0-3 for oss før de måtte gi seg da de ikke klarte å stille lag. 

Konsekvensen ble at serien ble redusert fra 22 til 20 kamper. Det gjensto 9 kamper 

mellom 20. august og 8. oktober. Det ble 9 seiere for et suverent Odd-lag som vant 

2. divisjon avdeling 1 med 12 poeng ned til Stabæk 2 på 2. plass. I de siste 9 

kampene hadde vi målforskjell 39-5. 

Vi var klare for prekvalifisering og et gjensyn med Grei, samt Kongsvinger. Grei er 

et godt lag og de yter god motstand. Vi må vente helt til 87. minutt før det kommer 

en scoring – til Odd ved Tiril Kvåle. Da kommer det også enda en ved Stina Kleppe 

og vi kan puste lettet ut, 2-0. 

Neste hinder er borte mot Kongsvinger i Kongsvingerhallen. Hjemmebane var ikke 

nok for Kongsvinger. Odd er klart best og vinner 3-1. De presset oss litt i 2. 

omgang, men det var vår kamp og vi var klar for kvalifiseringskamper for opprykk 

til 1. divisjon. Målet er i sikte. 

Det handler om tre lag Fyllingsdalen, Odd og Bossmo/Ytteren. De siste er kommet 

med fordi Mjølner trakk seg. Kvalifiseringsspillet begynner med kampen 
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Bossmo/Ytteren – Fyllingsdalen. Det ble fullstendig overkjørsel og Fyllingsdalen 

vinner 10-0. En kjempestart for dem og nå venter hjemmekamp mot Odd.  

Det var ganske opplagt at det laget som vant denne kampen ville vinne 

kvalifiseringen og rykke opp. Fyllingsdalen hadde fordel av hjemmebane. Det 

skremte ikke Odd. 1. omgang var ganske jevn. Odd lå klart over i store deler av 

første halvtime, mens Fyllingsdalen presset oss mot slutten av omgangen. 0-0 til 

pause, ulidelig, spennende. Knallsterk åpning av 2. omgang av Odd og de scorer et 

fortjent mål, Aurora Tilly Wallestad i 49 minutt. Fram til det 73. minutt er Odd 

klare for 1.divisjon. men da utligner Fyllingsdalen til 1-1. Det er også de som virker 

farligst mot slutten, selv om et skudd i tverrliggeren fra Julie Kjosvold Pedersen lett 

kunne avgjort. Ingen av lagene vant! «Vi er både skuffa og fornøyde» sier trener 

Even Vala til pressen. Det skulle stemme ganske bra. Vi var svært nære og spilte en 

god kamp. Vi er heller ikke ute av kvalifiseringen. Vi må bare slå Bossmo/Ytteren 

med 11 mål , eller 10 for å få omkamp mot Fyllingsdalen!  

Skagerak Arena 13. november: Odd – Fyllingsdalen. Vinner vi med 11 rykker vi 

opp, vinner vi med 10 har vi fortsatt muligheten. Vil Bossmo/Ytteren legge seg i 

forsvar og gjøre det vanskelig for oss?  

Kampen ble 90 minutter med ensidig press mot målet til Bossmo/Ytteren, men det 

gikk et kvarter og fortsatt ingen mål! I det 17. minutt scorer Stina Kleppe det første. 

I det 85. minutt scorer Lina Lanner det 8. målet. Vi må ha to mål på 5 minutter. 

Klokka går for fort. Seks minutter på overtid scorer Lina Lanner igjen, det 9. målet. 

Fløyta går. 96 minutter og 9 mål, da mangler det 1 mål. Vi var noen centimeter unna 

i Fyllingsdalen og vi var så nær, så nær i denne kampen. Fyllingsdalen rykker opp. 

Kanskje kan vi låne trener Even Valas ord som en oppsummering på hele sesongen: 

«Vi er både skuffa og fornøyde» 

Odd gjennomførte en meget god sesong. En overlegen seier i serien og en 

praktkamp mot Stabæk i cupen. Litt senere i november ble laget Telemarksmester i 

five-a-side med to lag i semifinalen. Spillere og støtteapparat har all grunn til å være 

stolte over sesongen og vi som har fulgt det fra tribunen har hatt mye å glede oss 

over. I tillegg ser vi fram mot en «ny» 2.divisjon med bare to avdelinger hvor 

vinnerne rykker direkte opp.  

Totalt er det spilt 35 kamper i år, alle kategorier. Frida Østland Vala har flest 

kamper med 34, mens den som har scoret flest mål er Stina Kleppe med 29 på 33 

kamper. 
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Spillere i 2022-sesongen: 

Navn Ant. kamper Ant. mål 

Aurora Tilly Wallestad 26 13 

Dina Ødegaard Aas 11 1 

Emma Andrea Rønning 15 - 

Frida Skoglund Pedersen 21 4 

Frida Østland Vala 26 5 

Guro Østland Vala 25 2 

Hannah Aurbekkholen 26 9 

Iben Baugstø Lier 12 - 

Julie Kjosvold Pedersen 26 11 

Kaisa Vale - - 

Kamilla Ahlbom 17 2 

Lina Jasmin Lanner 11 4 

Linda Johansen 6 - 

Lisa Lia 25 5 

Mari Dahlen 12 - 

Marie Haukom Apeland 22 0 

Silje Mathilde Eikeland 24 - 

Stina Kleppe 26 22 

Stine Holtmo Rød 26 5 

Stine Hørte Myhren 19 - 

Sunniva Tangen Andersen 13 1 

Thea Aas - - 

Tiril Kvåle 26 9 

Veronica Navestad Amundsen 25 2 

 

Trenere og støtteapparat i 2022-sesongen: 

Navn Rolle 

Even Vala Hovedtrener 

Birk Hegland Ass.trener 

Jan Are Kittilsen Keepertrener 

Christoffer Naur Fysioterapeut 

Carina Aas Lagleder 
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Våre samarbeidspartnere

Klubben har i 2022 hatt følgende 

sponsorer: 

 

Skagerak Energi 

Sparebank 1 Sørøst-Norge 

ABB 

Herøya Industripark 

TA 

Folkebadet 

Kranringen 

Protekt IT 

Grenland Arena 

Hummel 

Falkum Sport 

 

 

 

Byggebransjens sponsorlaug ved: 

• Eltera Skagerak 

• HRL entreprenør 

• GK 

• HMS rådgivning 

• JEMO 

• JM byggmontasje 

• KPMG 

• Maxbo 

• Protektiv 

• Ragn sells 

  

 

Odds Ballklubb Kvinner er et selvstendig idrettslag, og dermed en selvstendig 

juridisk enhet med eget organisasjonsnummer, styre, årsmøte, medlemmer og 

økonomi. Vi er avhengig av å ha med oss gode samarbeidsparter. Vi skal drive 

toppklubben, samtidig med at vi tar ansvar for å utvikle Telemarksmodellen som 

kan realisere drømmen for mange unge fotballjenter i Telemark. 

Vi er derfor svært glade for våre sponsorers bidrag! 
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Spillerutviklingsmodellen – samarbeidsklubber  

Det kreves en felles innsats for å få fram en toppklubb og et stabilt elitelag i vår 

region. Det kreves sterk bevissthet, tålmodighet og godt samarbeide for å få fram 

spillere innenfor rammen av Telemarksmodellen. Dette oppnås ikke uten at de andre 

utviklingsklubbene støttet opp om prosjektet.  

Utviklingsklubbene i Telemark har i forkant av etableringen av klubben aktivt 

støttet prosjektet og pekt på følgende: 

• Odds Ballklubb Kvinner skal ha ett kvinnelag. Dette er basert på vurderinger 

av at et fra før skjørt miljø i den enkelte klubb ikke må miste annet enn 

«toppspillere». 

• Byggingen av den nye klubben vil være et langsiktig prosjekt. Det må 

bygges stein på stein. Både hva gjelder den rent sportslige med 

målsettinger/forutsetninger for måloppnåelse med bl.a. spillerlogistikk som 

medlemmer og ressurspersoner for klubben. 

• Hovedvekt av rekruttering av spillere ønskes å være via utviklingsklubbene i 

regionen. 

• Målet er at samarbeidet skal være med på å skape flere aktive jentespillere i 

Telemark med gode forutsetninger for å kunne ta steget inn i toppfotballen. 

Det er også i 2022 gjennomført møter med mange av utviklingsklubbene i 

Telemark. Disse møtene oppfattes som konstruktive, og det utvises villighet til 

samarbeid om målene med å utvikle en Telemarksmodell, som å skape en toppklubb 

i Telemark.  

Klubben har vært pådriver for at toppgruppe for jenter 12-15 år er opprettet med 

fotballkretsen som ansvarlig. Odds Ballklubb Kvinner vil ta ansvar for opprettelse 

av en toppgruppe for jenter i aldersgruppen 16-19 år i nært samarbeid med krets og 

skole, dersom dette er hensiktsmessig. 

Vi har gjennomført flere møter med representanter for breddeklubbene på jentesiden 

om temaet. Det er nedsatt arbeidsgruppe som har kommet med forslag til modeller. 
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Konklusjon og gjennomføring gjenstår. 

Vi tror at samarbeidet mellom krets, skole, Odds Ballklubb Kvinner og 

utviklingsklubbene vil være avgjørende for resultatoppnåelse, så vel som det gir en 

kraft som «jenteløftet» (flere jenter involvert i fotballen) er avhengig av. 

 

Samarbeid med Odds Ballklubb  

Til grunn for opprettelsen av Odds Ballklubb Kvinner ligger et toårig utrednings- og 

prosjektarbeid med flere samarbeidsparter; NFF Telemark, Odds Ballklubb, Fossum 

IF Skien, Telemark Toppidrett Gymnas og de øvrige utviklingsklubbene i Telemark.   

Odds Ballklubbs ekstraordinære årsmøte i august 2020 gikk enstemmig inn for å 

støtte en satsing på toppnivå i kvinnefotball i Telemark i form av et samarbeid med 

en ny idrettsklubb. Videre godkjente årsmøtet at den nye klubben kan bruke «Odds 

Ballklubb» som del av sitt klubbnavn og også benytte Odds logo og draktfarger. 

Dette tror vi er en avgjørende suksessfaktor for å lykkes med satsingen. 

I 2022 har Odds Ballklubb Kvinner leid bane og garderobe på Skagerak Arena i 

forbindelse med lagets treninger og kamper av Odds Ballklubb. Klubben har i 

tillegg kjøpt økonomitjenester og fått bistand fra Odds Ballklubbs markedsavdeling 

ved inngåelse av sponsoravtaler. Dette i henhold til inngått samarbeidsavtale 

mellom de to klubbene.  

 

#LikeMuligheter 

Odds Ballklubb Kvinner har som mål å være en pådriver og et verktøy for en 

satsing på jente- og kvinnefotballen i Telemark. Like muligheter for jenter og gutter. 

På bakgrunn av vårt arbeid og fokus er vi, via vår sponsor Sparebank 1 Sør-Øst 

Norge, valgt ut til å være med i det nasjonale verdiprosjektet Like Muligheter. Med 

verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere 

sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten. Odds 

Ballklubb Kvinner er stolt av denne anerkjennelsen og vil gjennom dette bli synlige 

på flere arenaer og plattformer i årene fremover. 

 

Sosiale medier 

Odds Ballklubb Kvinner har i 2022 vært aktive i sosiale medier som Facebook og 

Instagram og vi har fått mange nye følgere. Ny nettside oddkvinner.no ble lansert i 

mars 2022. 

Antall medlemmer pr. 31.12.2022 

• 57 stk.  

 

https://oddkvinner.no/
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Tillitsvalgte i 2022 

Følgende har hatt tillitsverv i klubben i 2022: 

STYRET: 

Leder:   Karianne Karlsen Resare 

Nestleder:  Per Wold 

Styremedlem(mer) Øystein Slemdal 

Knut Helge Hagen 

Inger Lysa 

Lars Borgar Waage 

Carina Aas 

Varamedlem  Cathrine Lutro 

 

VALGKOMITÉ 

Leder:   Inger Danielsen 

Medlem 1  Tore Hammersmark 

Medlem 2  Olav Kvåle 

Varamedlem  Lasse Jørn Fredriksen 

 

KONTROLLUTVALG 

Leder   Viktor Arvesen 

Medlem 1  Tom Helge Rønning  

Varamedlem  Guri Danielsen 

Vedr. regnskap 2022  

 

Regnskapet viser et positivt resultat på 184 045 ,-. Årets overskudd settes av til 

egenkapital. Styret avlegger regnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Det 

legges frem et budsjettforslag med et mindre overskudd for 2023. Styret mener 

regnskapet viser et rettvisende bilde av virksomheten.  
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Behandling av forslag og saker. 

Innen fristen 14 dager før årsmøtet var det ikke innkommet forslag til årsmøtets 

behandling. 

 

Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift. 

Styret foreslår følgende medlemskontingent:   200 kr 

Treningsavgiften foreslås settes:        0 kr  

Spillerkontrakene inneholder i år følgende bestemmelse: 

«treningsavgift settes til kr. 0 – forutsatt at spiller verver 5 medlemmer til klubben 

(kontingent må betales av spiller etter årsmøtet i mai/juni).» 

Vedtak av idrettslagets budsjett for 2023. 

Styrets forslag til budsjett for 2023 legges fram for behandling. Budsjettet ligger 

ved som vedlegg 1.   
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Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

Styret legger fram forslag om at følgende organisasjonsplan vedtas av årsmøtet:  

 

Styret ser at det er behov for å få på plass en ressurs som kan jobbe med 

administrative oppgaver for klubben. Det er derfor lagt inn i budsjettet utgifter til en 

administrativ ansatt i en deltidsstilling.  

Det foreslås at styret gis fullmakt til å foreta justering dersom det anses nødvendig 

og forsvarlig. 

Gjennomføring av valg. 

Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem. 

Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 

Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet. 

Det foreslås at styret får mandat til å utnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

Styret fremmer følgende forslag: 

Årsmøtet gir styret mandat til å engasjere revisor.  

Årsmøte

Styret

Valgkomite Kontrollutvalg

Revisor
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Vedlegg 

Lov for Odds Ballklubb Kvinner 
 

Stiftet 15. september 2020, vedtatt av stiftelsesmøtet samme dag. 

Justert ihht. gjeldende NIF lovnorm for idrettslag mars 2023.  

§ 1       Formål 
 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. 

 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende 

personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges fotballforbund. 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF Vestfold og Telemark Idrettskrets og er 

tilsluttet Skien Idrettsråd. 

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 
2-3. 

 
§ 3       Medlemmer 
 
1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av 

medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

2. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens 
medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og 
forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med 
utfyllende regler. 

 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
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For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  
 

 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs 
lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  

 
§ 6       Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs 
lov § 2-9. 

 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov 
§ 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 
og 2-14.  

 
§ 10     Årsmøtet 
 
1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert 

år innen utgangen av mars måned.  
 

2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med 
denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

3. Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

1. idrettslagets regnskap 
2. styrets økonomiske beretning 
3. kontrollutvalgets beretning  
4. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

1. medlemskontingent på minst kr 50 
2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter 
12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og 
ett varamedlem. 

2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett 
varamedlem. 

3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett 
varamedlem. 

5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets 
organisasjonsplan 

 
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere 

idrettslagets regnskap.  
 

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.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 
2-21.  

 
4. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært 

årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.  
 
§ 11     Idrettslagets styre 
 
(1)  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer 

idrettslaget utad.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
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(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men 
visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs 
lov § 2-22. 

 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets 

virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for: 
1. at idrettslagets formål ivaretas 
2. forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og 

økonomistyring 
3. at beslutninger fattes i samsvar med overordnete 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og 
årsmøtets vedtak  

4. registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
5. at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, 

dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller 
personer med utviklingshemming 

6. at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom 
idrettslaget organiserer barneidrett 

 
(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende 

eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for 
disse.  

  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i 

overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt 
representanter.  

 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 

av styrets medlemmer forlanger det. 
 

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer] 

(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.  
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [ 

 

§ 13 Grupper 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge 
grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 
forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av 
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
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(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av 

organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med 
gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre 

medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller 
oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen 
diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og 
forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle 
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er 
besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor 
rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.  

 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå 

avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra 
styret. 

 
§ 14     Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 
 
1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:  

1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende 

årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes 
minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at 
idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 
dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning 

av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra 
særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, 
fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs 

lov § 10-2.  
 
(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets 

eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2
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medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved 
oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  
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BUDSJETT 2023 

  

  

 

BUDSJETT OBK KVINNER 2023

REGNSKAP 

2021

REGNSKAP 

2022

BUDSJETT-

UTKAST 2023

Inntekter:

Reklame-/sponsorinntekter 1 281 950 1 781 111 2 424 000

Kampbillettinntekter 0 0 44 000

Andre kampdagsinntekter 27 405 0 0

Medie- og ligasponsoratinntekter 0 0 0

Medlems- og aktivitetsinntekter 15 900 0 15 000

Andre salgsinntekter 0 14 800 15 000

Leieinntekter 0 0 0

Andre inntekter 101 970 282 708 1 900 000

SUM Driftsinntekter 1 427 225 2 078 619 4 398 000

Kostnader:

Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr. kost 281 147 348 150 2 206 000

Personalkostn. spillere 96 585 77 012 197 000

Personalkostn. Trenere/medisinsk støtteapp. 548 497 482 886 668 000

Personalkostn. adm./andre 25 022 13 700 0

Avskrivning spillerkontrakter 0 0 0

Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0

Avskrivninger for øvrig 0 0 0

Nedskrivninger for øvrig 0 0 0

Leie spillere 0 3 000 0

Administrasjonskostnader 401 828 400 319 545 000

Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 42 500 282 427 460 000

Bane og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0

Kostnader reklame/sponsor 48 969 246 712 267 000

Salgskostnader 6 522 1 962 10 000

Andre driftskostnader 33 500 38 522 41 000

SUM Driftskostnader 1 484 568 1 894 690 4 394 000

DRIFTSRESULTAT I -57 343 183 929 4 000

Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 0 0 0

Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 0 0

Inntekter fra tidligere realiseerte spillerkontrakter 0 0 0

Netto transfer 0 0 0

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre immmatrielle 0 0 0

Driftsresultat II -57 343 183 929 4 000

Finansinntekter 4 114 0

Finanskostnader 0 0 0

Finansnetto 4 114 0

RESULTAT FØR SKATT -57 339 184 043 4 000

Skatter 0 0 0

ÅRSRESULTAT -57 339 184 043 4 000


