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Dagsorden 
 
1. Åpning 

• Godkjenne de stemmeberettigede 
• Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
• Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

 
 
2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene. 

 
3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 
 
4. Fastsette medlemskontingent.  
 
5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter 
 
6. Behandle forslag og saker  
 
7. Vedta foreningens organisasjonsplan. 
 
8. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 
b) Sekretær og kasserer 
c) Leder av turn og fotball 
d) Styremedlemmer 
e) Kontrollkomite 

 
9. Avslutning 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
FORRETNINGSORDEN 

 
Styrets forslag til forretningsorden: 

 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren. De{n) valgte 

sekretæren{e) skriver protokoll. 
 

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden for 
den som har fremmet et forslag har ikke begrensning ved 
fremleggelse av saken. For videre saksgang vil taletiden begrenses til 
tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs 
innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. 

 
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye 

forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp 
til votering. 
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedstyrets årsberetning 2021 
 
 

RIFs hovedstyre har i 2021 bestått av: 
Kåre Kristiansen, leder 

Bodil Ness Sørensen, nestleder 
Lucille Benjaminsen Gaare, (gruppeleder turn). 

Merethe Lilleberg, sekretær 
Anne Line Johansson, kasserer 

Else-Karin Rønnåbakk Aas, styremedlem 
Magne Andre Bjørnstad, styremedlem 

Bjørn Erik Studsrud, styremedlem 
Thor Egil Grønnern, styremedlem 

 
Innledning 
 
Årsberetningen er en redegjørelse for arbeidet som legges ned i hovedstyret, den vil ikke gå  
inn på detaljer rundt drift og aktivitet i undergruppene turn og fotball. Undergruppene har  
sine detaljerte årsberetninger om drift og aktivitet, og vil i hovedsak bli gjennomgått av  
gruppelederne under årsmøte til Rakkestad idrettsforening.  
Det vil være opp til årsmøtet hvor stor del av beretningen som skal leses opp under  
behandlingen. Hvis medlemmene ønsker det kan beretningen leses opp i sin helhet eller at  
deler av beretningen leses opp hvor de mest nødvendige punktene vektlegges.  
 
2021 har vært et spesielt år, som også 2020 var. Likevel var 2021 annerledes da vi fra tid til 
annen hadde håp om at pandemien var over og vi kunne drive normal aktivitet. I stedet ble det 
nok et krevende år, med både lokale, regionale og nasjonale innskrenkninger.  
Koronaen har påvirket alle deler av driften av organisasjonen. Likevel har hovedstyret og 
undergruppene jobbet godt for å opprettholde aktivitet på tillatt nivå. 
 
Fokus i 20201 har vært å holde driften i gang i idrettslaget og være klar for alle endringer og 
tilpasninger som har vært nødvendig. 
Lenge så det ut til at vi styrte hovedgruppas driftsresultat mot balanse, men strømregningene 
mot slutten av året ble av en slik størrelse at det påvirket resultatet negativt. Imidlertid er det 
meget god økonomi i undergruppene, slik at foreningens totale økonomi er meget solid. 
 



Hovedstyret er svært tilfreds med drift og aktivitet i gruppene turn og fotball, samt 
skøytebanen. Dette er velorganiserte og selvdrevne undergrupper.  
 
Hovedstyret legger til grunn at den økonomiske situasjonen i klubben er stabil og god. 
 
Styremøter / aktiviteter / økonomi  
 
Hovedstyret har gjennomført 5 styremøter siden årsmøtet i 2021. Aktiviteten i 2021 for 
hovedstyret sin del har vært holdt til det minimumet av hva som kreves for en sunn og god 
drift. Dette skyldes i stor grad koronarestriksjoner. Dette samsvarer med aktiviteten i 2020. 
 
Samarbeidet med Rakkestadhallene AS, hvor de utfører diverse tjenester for RIF, ble 
videreført ut 2021, og avsluttes deretter for å overføre oppgavene til klubbsekretæren.  
 
Valgkomite  
 
Det har ikke blitt utnevnt noe valgkomite for året 2021. Det er beklagelig at det heller ikke er 
noen valgkomite på valg ved årets årsmøte.  
En valgkomite er et lovkrav ihht NIFs lover og dermed også en del av RIFs lover, slik at dette 
må være en prioritert arbeidsoppgave foran årsmøtet 2023. 
Slik ordninger praktiseres nå ivaretas denne funksjonen av hovedstyret i sin helhet og fremmer 
styret for valg på årsmøtet.  
 
Organisering av klubbsekretær  
 
Hovedstyret avsluttet Rakkestadhallene AS sitt engasjement ved nyttår. Oppgavene er 
overført klubbsekretæren, Maren Camilla Glosli. Det er i hovedsak snakk om oppgaven med 
medlemskontingent. 
 
Rakkestadhallene  
 
Rakkestad Idrettsforening eier 25 prosent av Rakkestadhallene AS. Fredrik Haaby er RIFs  
representant i hallselskapene mens Håvard Larsson er vara. De er på valg nå i 2022 og har 
bekreftet at de kan tenke seg å gå på 2 nye år som RIFs representanter. Kontinuitet er viktig, 
og begge har representert RIF på en meget god måte. 
Rakkestadhallene AS er ett veldrevet og godt selskap med positiv utvikling, Rif`s turngruppe er 
en av Rakkestadhallens største leietaker. RIFs leder deltar årlig på generalforsamling og to 
eiermøter.  
 
Skøytebanen  
 
Skøytebanen er et fantastisk nærmiljøanlegg og ikke minst et godt helsebringende tiltak for  
hele Rakkestad kommunes innbyggere. Rakkestad idrettsforening er prisgitt ildsjelene Glenn 
og Robert Jelsnes og Trond Heyerdahl, som årlig legger ned hundretalls av timer på 
skøytebanen.  
Når det gjelder drift og vedlikehold av skøytebanen, skøytebua og tilhørende pumpe hus, 
bidrar klubben med ca 20-40.000,- fra klubbkassa. I tillegg kommer tilskudd fra Rakkestad 



kommune og gaver fra givere. Uansett, uten ildsjelenes innsats ville ikke banen blitt en så flott 
samlingsplass for barn, unge og voksne i Rakkestad. 
I 2021 er det kjørt på 900 tusen liter vann. Det er ca 200 tusen liter mer enn et normalår, 
forårsaket av grunnforholdene på grusbanen. For å klargjøre den for neste vinter uten 
betydelig merarbeid, må det gjøres et godt stykke arbeid med toppdekket til sommeren. 
 
Våre ildsjeler har holdt på i 25 år. De merker nå at tiden er kommet for å fordele 
arbeidsoppgavene på flere. Dette er en jobb styret må ta tak i 2022. 
 
Skøytebanen fikk kr 40.000, - fra ungdomsrådet til oppussing av varmebua. Dette arbeidet er i 
all hovedsak ferdigstilt. Bua har for en stor del vært stengt grunnet koronarestriksjoner.  
 
Lysene på banen bør skiftes. Dagens lysarmatur satt på Bislett så langt tilbake som i 1962. De 
er kostbare i bruk og det er krevende å finne deler når noe må skiftes. Et grovt overslag fra 
elektriker viser at det vil koste ca 50 tusen å skifte ut dagens anlegg til et led-anlegg. 
Hovedstyret jobber videre med dette i 2022. 
 
Grusbanen er en viktig samlingsplass for mange vinterstid. Det kreves ikke medlemskap, ei 
heller daglig avgift for å bruke banen. RIF ser på dette som et viktig ledd i frivillig aktivitet, 
folkehelse og et alternativ til annen aktivitet vinterstid. Det er ønskelig å videreføre dette i 
klubben og styret må jobbe aktivt med en organisering og økonomi som er bærekraftig i årene 
fremover. En dialog med Rakkestad kommune om et samarbeid om drift og vedlikehold tar 
styret med seg inn i 2022. 
  
Avslutning  
 
Styret som avslutter sitt arbeid på årsmøtet 23.03.21 har i 2021 hatt hovedfokus på god og  
sunn drift av Rakkestad idrettsforening.  
 
 
Rakkestad 13.03.2022 
Kåre Kristiansen  
Leder Rakkestad Idrettsforening 
  



 

Årsberetning for Rakkestad IF`s Turngruppe 2021 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Lucille Benjaminsen 

Kasserer: Ingunn Steen 

Sekretær: Anette Steen        

Instruktørkontakt: Fredrik Haaby 

Styremedlem: Heidi Trøbråten 

Styremedlem: Trond Freid 

Styremedlem: Marianne Hagen 

Styremedlem: Anette Syversen 

Styremedlem: Malin Githmrk 

Ungdomsrepresentant: Sara Schei Studsrud og 

Karolina Marciniak 

 

Representasjon: 

Styret i Rakkestadhallen AS – Fredrik Haaby  

Styremøter i Rif hovedstyre – Lucille Benjaminsen 

 

Instruktører og partier våren 2021: 

Foreldre og barn 1-2 år 

Mathilde Tveten og Amalie Tveten 

Foreldre og barn 3-4 år 

Charlotte Salamonsen, Karolina Marciniak og Karen Gudim 

Parti 5-6 år 

Celine Salamonsen, Stine-Athene Hagen Hellstrøm og Isabell Madelene Lintho 

Parti 7-8 år 

Charlotte Salamonsen, Karolina Marciniak, Inga Torper og Linnea Habel 

Parti 9-10 år 

Kristina Holøs, Thea Lindbakk og Mathilde Tveten 

Junior 

Anna Nærby, Hennika Solbakken, Karolina Marciniak og Linnea Habel 

Trampett 5-8 år 

Hanna Louise Førrisdahl, Bror Marcus Førrisdahl, Sara Schei Studsrud og Nathaniel Alme 

Trampett 9-12 år 

Hanna Louise Førrisdahl, Nathaniel Alme, Renaud Becker, Sara Schei 

Studsrud og Nikolai Yngvar Andersen 

formaterte: Svensk (Sverige)



Trampett 13+ 

Daniel Grønnig, Linn Aadahl og Andreas Strømberg Olsen 

Mix Turn 

Daniel Grønnig, Linn Aadahl 

Morotrimmen 

Synne Syverstad, Åse Smedshaug og Kristine Filtvedt 

 

Instruktører og partier høsten 2021 

Foreldre og barn 1-2 år 

Ingvild Gadøy Romfog og Sara Schei Studsrud 

Foreldre og barn 3-4 år 

Karolina Marciniak og Karen Gudim 

Parti 5-6 år 

Karen, Celine Salamonsen, Anette Vassbotn og Isabelle Gaare Skjæveland og Maiken Alise 

Godtfredsen 

Parti 7-8 år 

Karolina Marciniak, Inga Torper og Linnea Habel  

Parti 9-10 år 

Thea Lindbakk, Rikke Nærby og Stine-Athene Hellstrøm 

Junior 

Karolina Marciniak og Linnea Habel  

Mix Turn 14+ 

Daniel Grønnig, Anna Sofie Lier og Anna Nærby 

 

Trampett 5-8 år 

Hanna Louise Førrisdhal, Bror Markus, Sara Schei Studsrud og Ingvild Gadøy Romfog  

Trampett 9-12 år  

Hanna Louise Førrisdhal, Bror Markus, Sara Schei Studsrud, Ingvild Gadøy Romfog og 

Nikolai Yngvr Andersen 

Trampett 13+ 

Daniel Grønnig 

Morotrimmen 

Frida Langvold, Åse Smedshaug og Nora MarieStokkedalen 

 

Treninger våren 2021 og sommeroppvisning  

Som følge av Covid-19 ble første trening gjennomført i uke 9.

 Treningene fortsatte til og med uke 

21. Grunnet strenge covid-restriksjoner ble foreldrenes time i uke 9 ikke gjennomført.  

 

Det var løpende dialog i styret om alternative treningsløsninger, utetreninger og digitale 

 

Det ble ikke gjennomført sommeroppvisning før sommeren, slik vi vanligvis gjør, grunnet 

covid-restriksjoner.  

 

Årsmøte (ser at det står om årsmøte lenger ned) 

16. mars 2021 var dagen for årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført med fysisk oppmøte i 

kantinen i Rakkestadhallen.  



Turntreninger høsten 2021 

Uke 34, den 22. august 2021, hadde vi oppstart av turntreningene høsten 2021. Restriksjonene 

var noe lettet på, slik at det ble enklere å organisere treningene på en smittevernvennlig måte.  

 

Følgende restriksjoner gjaldt ved oppstart:  

•  Oppmøte av alle turnere skulle skje ute med fordeling av partier på ulike  

•  områder 

• Forhåndspåmelding via appen Spond 

• Ett parti om gangen går inn i hallen, fulgt av sin trener 

• Ingen turnere eller foreldre fikk oppholde seg på tribunen 

• Partiene ble delt inn med 20 personer inkludert trenere per gruppe 

• Stort fokus på avstand og vask av hender, utstyr og håndtak 

• Ved sykdom/symptomer på forkjølelse kunne man ikke møte på trening 

 

Instruktørene var allerede fra forrige sesong godt informert om måten å legge opp treninger 

på. Med noen færre restriksjoner, ble det noe enklere å gjennomføre treningene.  

 

Styret var tilgjengelig ved oppstart av treninger de første ukene og vi var også til tider tilstede 

gjennom høsten under treningene for å observere hvordan treningene ble gjennomført.  

 

Anette Syversen, fra styret, var tilstede på til sammen fire turntreninger på turn 7-8 og 9-10 år 

for å bistå.  

 

Turnstyret har stor forståelse for at det har blitt mange og til tider noe ulik informasjon ut til 

turnerne og foresatte dette året. Styret har fulgt nøye med på utviklingen av Covid19 og 

forholdt seg til anbefalingene fra både regjeringen og Rakkestad kommune. Det har vært 

viktig å formidle til medlemmene våre at vi har hatt et stort ønske om å gi bygdas 

barn og ungdommer et turntilbud, men vi har også vært opptatt av at alt må være godt planlagt 

og trygt før vi har kunnet ta imot turnere. Å holde medlemmene våre oppdatert med 

informasjon gjennom Spond og facebooksiden vår har vært viktig for å vise nettopp at 

turnstyret har fulgt nøye med på situasjonen og at vi har gjort det vi kan for å gjøre en jobb for 

å få til gjennomføring av treninger. 

 

I løpet av høsten hadde vi også besøk av BaseAcro som var innleid for å inspirere trenerne inn 

i gjennomføringen av treninger. Det ble vurdert at det kunne være godt med litt in-put etter en 

lang periode med restriksjoner på treningene.    

 

Hvorvidt vi kunne gjennomføre juleoppvisningen som planlagt ble nøye diskutert ved flere 

styremøter. Det var et stort ønske om å få dette til. I et ekstraordinært styremøte der leder av 

RIF, Kåre Kristiansen, deltok. Da Rakkestad kommune ble omfattet av svært strenge 

regionale regler ble det Det ble besluttet å gjennomføre juleoppvisning kun for turnerne og 

ikke for publikum.  

 

Juleoppvisningen gikk av stabelen lørdag 4. desember 2021. Det ble rigget på vanlig måte 

med profesjonelt lyd- og lysanlegg, pynting av sceneområdet, lodd, vafler og saft. Vårt 

inntrykk er at turnerne var svært fornøyde med arrangementet. Deler av turnstyret gjorde også 

en jobb i forkant for å sikre at vi fikk samtykke fra samtlige foresatte til publisering av film på 

lukket gruppe, slik at foresatte, besteforeldre mv. fikk sett oppvisningen likevel.  

 



Da billetter til juleoppvisningen allerede var solgt, fikk de som hadde kjøpt billetter også 

refundert billetter dersom de ønsket det. Mange ønsket å donere billettinntektene til oss 

likevel, noe vi selvfølgelig har satt stor pris på.  

 

Siste treningsuke før juleferien var i uke 49 og deretter tok turngruppa juleferie etter en 

annerledes turnhøst. Det var ikke anledning for å gjennomføre mange av våre tradisjonelle 

aktiviteter dette året, og fokuset har vært rettet inn mot selve treningene. Til tross for dette 

opplever turnstyret at vi har klart å løse denne tiden på en god måte og vi er fornøyde med å 

ha kunnet gi et turntilbud hvor retningslinjene i forhold til Covid-19 er fulgt. 

 

Loddsalg 

Som kompensasjon for manglende inntekter ved sommeroppvisningen ble det lagt ut en 

invitasjon til salg og kjøp av skrapelodd i forkant av 17. mai 2021. Dette ga oss overraskende 

gode inntekter.  

 

Det ble også sendt ut invitasjon til salg og kjøp av skrapelodd før julen 2021. Dette ga færre 

inntekter. Dette kan delvis skyldes at det ble en feil i Spond og delvis skyldes at mange 

allerede hadde donert billettene sine fra turnoppvisningen.  

 

Årsmøte for 2021 

16. mars var dagen for årsmøte i Rakkestad turngruppe 

Vi avsluttet vårens korte sesong og planla oppstart av høsten 2021. 

Vi planla datoer for kommende arrangement, fordelte ansvar innad i styret og vi ønsket nye 

styremedlemmer velkommen. Det var tre personer som avsluttet sitt verv i turnstyret etter 

å

 

Hjemmeside 

Gjennom høsten har hjemmesiden vår blitt jobbet med og vi har forsøkt å holde denne 

oppdatert til enhver tid, samtidig har vår viktigste kanal ut til foresatte og turnerne nå blitt 

Spond.  

 

Støtte / gaver 

Aktivitetsstøtte fra Rakkestad kommune – 20 000 kr 

Lam midler – 142 301 kr 

Sponsor Marker sparebank – 50 000 kr 

Momskompensasjon – 28 196 kr 

Kompensasjon på grunn av Covid19 – 10 654,5 kr 

 
 

Dato:  

For styret  

Anette Steen 



 
 
 
 
 
Styret i fotballgruppa 2021 har bestått av følgende personer:  
 
Kåre Kristiansen - leder  
Bodil Ness Sørensen - nestleder 
Anne-Line Johansson - kasserer  
Merethe Lilleberg - sekretær  
Else Karin Andersen - ungdomsleder  
Magne Bjørnstad - styremedlem  
Thor Egil Grønnern - styremedlem  
Bjørn Erik Studsrud - styremedlem  
 
Året 2021 ble nok et spesielt år med koronarestriksjoner av og på, lokale, regionale og 
nasjonale. Det var i peridioder krevende å planlegge aktivitet lenger frem enn 14 dager. 
Koronapandemien har satt sitt preg på klubben, og gruppa, men vi har likevel klart å 
gjennomføre er ok sesong. Aldersbestemte lag fikk tilnærmet en full sesong, seniorene fikk 
fullført sin høstsesong og fotballskolen ble arrangert i høstferien. 
 
Seniorene måtte vente lenge før de kunne trene som normalt, uten avstandsbegrensninger og 
strenge smittevernregler. I august startet sesongen opp og en hektisk høst endte med en fin 8. 
plass for våre unge gutter.  
 
Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte.  
 
Av eksterne møter har klubben vært representert på trener- og lagledermøte i NFF  
avd Østfold, terminlistemøter, storsamling ang dommersituasjonen i kretsen og møter  
ang Fair Play. Alle disse er blitt avholdt digitalt. 
 
Den årlige Kvalitetsklubbevaluering ble delvis gjennomført, dvs den ble utsatt til første halvdel 
av 2022. Dette kommer vi tilbake til i årsmeldingen for 2022.  
 
30 lag påmeldt i serien/minifestivaler i sesongen. 
 
Noen av lagene deltok på turneringer i perioder med lavt smittetrykk. 
 
Felles avslutning for alle lag ble arrangert i festsalen i kulturhuset, med stor suksess. 
Arrangementene ble delt i 2, for de over 12 og og de under. Stikkord er fellesskap, høy musikk, 
heftig lys, pizza og drikke og premie på scenen. 
 
Alle større turneringer ble avlyst også i 2021, en del mindre ble gjennomført, også med 
deltakelse fra Rakkestad. 
 
Mange av kretsens tiltak ble avlyst på våren. Noen ble utsatt til høsten. 
 
Samlinger/møter i regi av kretsen er gjennomført digitalt. 
 
Det har vært ulike smittevernregler gjennom spesielt vårsesongen. Både tilskuerregistrering og 
antallsbegrensning ble overholdt så godt det har latt seg gjøre. 
 
Dugnad ble gjennomført på stadion, med stort hell. Alle lagene fikk utdelt oppgaver og utførte 
de meget godt. Stadion fremstod meget presentabel til seriestart for seniorene i august. 



Jenter  
Klubben har i år hatt 2 jentelag påmeldt til seriespill, Jenter 10/11, Jenter  
07/08. Jenter er en ubetinget ressurs for RIF Fotball og klubben har jobbet hardt og lenge for å 
få dette på plass. Dessverre hadde vi en nedgang i antall lag og spillere i 2021, dette ønsker 
fotballstyret å gjøre noe med. Henriette Jelsnes er engasjert som jenteansvarlig i klubben, med 
oppstart 01012022. Vi håper at ved å engasjere en dyktig ansvarlig for jentefotballen at vi får 
større oppmerksomhet, flere tiltak og derigjennom flere jenter til å spille fotball. 
 
Viktige roller  
 
Else Karin Andersen i kiosken, har utviklet den til manges glede. Kiosken var i drift på 
høstsesongen. Else-Karin har gitt styret beskjed om at hun gir seg etter 2021-sesongen, det 
betyr at vi må jobbe for å få inn en ny kioskansvarlig. 
  
Vedlikehold/dugnad bane: John Nilsen. 2021 har også vært et roligere år for John enn vanlig, 
men han har stadig vært å se på anlegget. Blant annet gjødslet han avlastningsbanen «for 
hånd». John er en kontinuitetsbærer i klubben vi er veldig glad i.  
  
Tor Jarle Lund klipper gress, slodder baner, rydder anlegget og spyler tribunen  
og rydder utstyrsbua, i tillegg til å være materialforvalter. Fantastisk innsats.  
 
Tommy Andersen lager baneoppsett og holder styr på utleia av klubbhuset, i  
tillegg til å være lagleder på damelaget. En imponerende jobb.  
 
Dommerkontakt Jon Gunnar Olsen har dessverre ikke fått bidratt som vanlig i et normalår 
grunnet pandemien, men er en viktig ressurs for fotballgruppa. 
  
Markedskoordinator Ole Jørgen Mathisen har løftet vårt arbeid mot  
sponsorene, økt våre inntekter og knyttet gode bånd mellom klubb og  
bidragsytere.  
  
Klubbsekretær Maren Camilla Glosli. Jobber 30 % stilling, ish... Hun har jobbet målrettet og 
systematisk og har løftet klubbens mange viktige merkantile funksjoner. 
 
Vintervedlikehold, en svært nødvendig oppgave for i det hele tatt å kunne  
spille fotball når snøen kommer, utføres av Glenn Jelsnes og Halvor Kjeve.  
 
Fotball som valgfag  
Har ikke vært gjennomført de 2 siste årene grunnet pandemien.  
 
Samfunnsansvar 
RIF Fotball har som Kvalitetsklubb et ønske om å ta et samfunnsansvar. Et av tiltakene er et 
samarbeid med Widar Nersery School, ved Brynjard Rønningen og hans søsken. Klubben gir 
et bidrag på kr 3.000,-i tillegg til utstyr. Midlene gis via WNS til WKM Footbal Soccer Academy 
og kjært tiltrengt utstyr.  
 
Sammen redder vi liv  
RIF Fotball er med på et nasjonalt prosjekt hvor trening på hjerte- og lungeredning inngår i 
klubbens årshjul. Dette tiltaket ble satt på vent som følge av pandemien i 2020, men heldigvis 
kunne vi gjennomføre våre 2 første samlinger sent i 2021. Vår dyktige kursholder, Bjørn Erik 
Studsrud samlet 40 engasjerte trenere og ledere, fordelt over 2 kvelder, i begynnelsen av 
desember. Til våren er det spillerne tur, i hvert fall de over 14 år. 
Varmeskap med hjertestarter er montert og meldt inn i hjertestarterregisteret.  
 
 



Takk til sponsorene  
En stor takk til våre sponsorer som er med på å bidra til at vi  
kan holde et høyt aktivitetsnivå. Vi er ydmyke ift den gode mottakelsen vi får i  
markedet, noe som kommer våre snart 400 medlemmer til gode i form av mange og  
gode aktivitetstilbud. 
 
Økonomi 
Fotballgruppas resultat viser et overskudd. Det er vi veldig godt fornøyd med og viser at vi har 
en stabil og god drift. Det store overskuddet skyldes i all hovedsak reduserte kostnader drift ift 
budsjett. 
 
Til slutt noen ord om fotballfamilien 
I alle ledd i gruppa finnes det nesten bare JA-mennesker. Pandemien har stilt oss overfor 
utfordringer, noe vi har håndtert på strak arm. Styret har måttet ta inn over seg nasjonale og 
lokale regler og anbefaling og gjort vedtak som lagene måtte iverksette og overholde. Kun 
positive tilbakemeldinger og klubben har stått sammen i denne nasjonale dugnaden. 
Det er, som en følge av pandemien, blitt påført flere oppgaver til lagene. Full kontroll på hvem 
som er på trening og kamper, godt smittevern av både store og små og utstyr har vært viktig, i 
tillegg til å i perioder trene vanlig og i andre perioder trene med avstand. 
 
Rutiner er laget og publisert og lagene, spillerne, trenerne, lederne og foreldre/foresatte har 
lojalt fulgt dette opp. 
 
Vi har vist at vi tar dette på alvor, snur oss rundt når det er nødvendig og har stilt opp i den 
nasjonale dugnaden koronapandemien har krevd av oss. 
 
Det står det stor respekt av og styret er takknemlig for det gode arbeidet som gjøres og den 
gode holdningen alle viser. 
 
Takk til alle spillere, foreldre, trenere, lagledere, styremedlemmer og alle andre som  
bidrar for RIF fotball. Dere er uunnværlige, hver og en av dere.  
 
Fotballstyret ber årsmøtet ta denne beretningen til etterretning og gi sin tilslutning til  
drift av fotballgruppa.  
 
Rakkestad 13.03.2022  
 
Kåre Kristiansen  
Leder fotball  
 



 

Årsberetning 2021 RIF 2015 

 
Trenere: Erlend Bjordal, Ole Magnus Myhre Kjeve, Simen Gjulem, Knut Berg og Joacim 
Langsholt. 

Lagleder: Caroline Myhre Kjeve 

 

Spillere: Sander Oliver Bjørnstad, Hans Sindre Olavesen Eriksson, Sondre Langø Haugom, 
Sverre Hartmark Simon, Gustav Petrus Brekklund Sæves, Aksel Berg, Jonathan Lundsrud 
Bjordal, William Gjulem, Markus Myhre Kjeve, Jakob Syverstad, Viktor Kulsrud, Fredrik Buer, 
Mathias Kaatorp, Håkon Ringsby, Kristian Skåren, Borgar Firing, Arnes Hadziric og Maslah 
Noor. 
 

__________________________________________________________________________
________ 

Kort om laget:  

Vi har i løpet av sesongen blitt fem spillere fler på laget, og teller nå 18 totalt. I høst kom 
også Joachim inn som hjelpetrener- et positivt tilskudd til gruppa. Da minifestivalene ble 
avlyst grunnet Covid, ble det bygget et nytt kampformat for 6-åringene som fremstod som et 
mer ordinært og tradisjonelt seriesystem. Vi måtte raskt omstille oss fra 3-er fotball til 5-er, og 
guttene fikk spilt sine første kamper denne høsten ���� Stor stas- og liten tvil om at denne 
gjengen har vokst mye på et år. Vi var også med på Eat-Move-Sleep cup på Torp. 

 

Cuper/turneringer: Eat-move-sleep Torp. 

 

Sosiale tiltak:  

Sommeravslutning med is på siste trening før sommerferie 

Sesongavslutning på kulturhuset – topp arrangement ���� 



 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Årsberetning 2021 j/g 2014 
 

Trenere: 

Niklas Svanskov 

Ingeborg Halstvedt 

Shukri Abdullah 

Lagleder: 

Monja Høiden- Asakskogen 

Denne sesongen har 2014-laget bestått av mellom 8-14 gutter og jenter. Treningene i starten 
av sesongen var preget av coronatiltak og ustabilt fremmøte på trening. Treningene var 
periodevis litt utfordrende å gjennomføre grunnet tiltakene og samtidig få utfordret og 
engasjert denne aldersgruppen. Dessverre mistet vi en del spillere i denne perioden. 

De unge trenerne våre har lagt ned mye engasjement og entusiasme på treningene. Når 
treningene kunnet utføres uten tiltakene så man at gleden, utviklingen og engasjementet 
kom tilbake. Gradvis kom noen av spillerne tilbake og noen nye kom til. 

Trenerne har etter hvert blitt kjent med spillerne har i større grad turt å gå inn og sette klarer 
rammer med gode resultater. 7-åringer med masse energi kan være en utfordring…… 
Trenerne har også forberedt treningene og øvelsene i større grad og dette har gitt god 
utvikling for spillerne og økt trygghet for trenerne.  

Vi har gjennomført ca 10 kamper denne sesongen. Disse kampene har vært gjennomført 
som 5`er kamper. Det å spille ordentlige kamper var veldig stort og i hver eneste kamp var 
det masse glede, svette,engasjement, forventninger, spenning, stolthet og mye læring. Vi 
forsøkte å stille med 2 lag, men vi måtte avlyse noen kamper grunnet for få spillere. Uansett 
fikk vi masse gode tilbakemeldinger av våre stolte små som ga tydelig uttrykk for at det å 
spille kamp var stort. De aller fleste kampene endte med jevne resultater. Vi endte vel bare 
med 1 uavgjort, men heller ingen store tap. 

Vi har med på Torpecupen på Sellebakk og der stilte vi med 2 lag. Denne ble gjennomført 
som 3`er kamper. Her vant vi ett par kamper, et par uavgjort og et par tap. Mye lek og sosialt 
mellom kampene og spillerne kosa seg veldig både under og mellom kampene. 
Høydepunktet var nok premieutdelingen som avslutning på denne cupen. Flott og sosial 
opplevelse for store og små. 

Vi deltok også på en turnering i Østfoldhallen. Her spiltes det også 3`er fotball og vi stilte 
med 2 lag. Mye folk, stort engasjement og atter en stor opplevelse for spillerne. Resultatene 
her var også stort sett jevne.  

 



Vi samlet spillerne til kveldsmat samtidig som vi gjennomførte ett foreldremøte for å høre litt 
om veien videre. Vi fikk tilbakemeldinger om at alle spillerne ønsket å fortsette neste sesong. 
Vi ble også enige om å kjøre innetreninger fra midt i november og ut året. Pr i dag trener vi 
en dag på Os skole og en trening på stadion. 

 

 

 

 



 

Årsberetning G2013 Sesong 2021 
 

Antall spillere på laget har variert, men har ligget på ca. 20 stk. på treninger. Det har vært tre 
lagledere og en oppmann.  

Det har vært noen pauser i treninger grunnet koronarestriksjoner, og laget har til tider vært 
delt på treninger i ulike kohorter. 

Vi har trent to ganger i uka, 1,5t på mandager og onsdager gjennom hele året. 

I mai deltok noen av spillerne på laget på ekstra fotballtreninger en gang i uken. Dette var et 
lavterskeltilbud gitt til klubben, deltakerne måtte betale ekstra for dette.  

I juni hadde laget et par treningskamper mot Oshaug. 16.juni hadde laget en liten markering 
hvor laglederne fikk hver sin caps som takk for jobben, og spillerne fikk is.  

Et par foresatte deltok på anleggsdugnad 15.juni 2021, den bestod av kantklipp og klipp av 
gress på RIF-banen.  

Sesongen 2021 

Laget hadde 5 uker sommerferie og fra høsten av var tre lag påmeldt til seriespill. Laget har 
spilt både borte og hjemmekamper med variert innslag av tap, uavgjort og seire. Første 
kamp etter ferie var 17.august, og siste kamp ble spilt 23.september 2021.  

Laget hadde en sosial sammenkomst 18. oktober. Alle spillerne deltok på en 
storfellessamling med RIF-klubben. Det var underholdning og alle spillerne fikk pizza og 
pokal.  

Foreldremøte ble gjennomført 29.oktober 2021. Sesongen 2021 ble gjennomgått og det ble 
det valgt tre nye oppmenn for laget.  

 

Mvh Elisabeth Ugland Haug 

 

 



 

Lagets navn: RIF 2012 

 

Trenere: Stein Olav Buer, Karl Magnus Andersen, Henrik Brekklund Sæves, Pål Christian Vedahl, 

Øyvind Stubberud og Erlend Bjordal. Sistnevnte gir seg som trener i 2022. 

Lagledere: 

Marita Lundsrud Berg, Robin Damry og Ole Mandt. 

Spillere:  
Martin Evensen, Odin Johannes Gudim, Edvard Martinsen Finpå, Storm Finpå, Gustav Andre Fjeld, 

Gabriel Myhre Kjeve, Lukas Klisauskas, Ender Krasniqi, Fikmet Kuburi, David Mutombo Kas Malaba, 

Dennis Mandt-Leret, Matas Matuskevicius, Signe Dortea Nordberg, Karol Stephien, Eirik Stubberud, 

Nicklas-Alexander Kvendbø Westin, Oliver Aastrøm, Erlend Løken Andersen, Benjamin Lundsrud 

Bjordal, Kristian Stubberud Buer, Alvin Damry, Mikkel Matheo Tidemann, Patryk Malik, Sarah Sofie 

Larsen, Ada-Linea Skjelin Haglund og Martin Krogh. 

__________________________________________________________________________________ 

Kort om laget:  

RIF 2012 består av en aktiv og sammensveiset gjeng på 26 spillere, derav 23 gutter og tre jente. Flere 

har spilt sammen siden laget ble startet opp for seks år siden. Det er godt oppmøte på både treninger 

og kamper. Vi trener i hovedsak to ganger i uken – mandager og torsdager. 

Seriespill/kamper:  



I 2021 har vi spilt 36 kamper inkludert treningskamper. I serien stilte vi med tre lag – et i Indre 

Østfold og to i Sarpsborg/Halden som antilag.  

Cuper/turneringer:  

Vi har deltatt på tre cuper i år, som er Smart Energi Cup på Fredrikstad stadion, Eat Move Sleep på 

Torp og Lervik Cup i Østfoldhallen. Under sistnevnte cup var laget med på å sette verdensrekord i 

antall tre mot tre-kamper, samtidig som vi stilte med eget jentelag for aller første gang. Dobbelt stas! 

Sosiale tiltak:  

Pandemien har nok en gang stukket kjepper i hjulene for de store planene, vi valgte det derfor enkelt 

i sommer med pølser og brus fra kiosken. I høst var det felles avslutning i kulturhuset med de andre 

aldersbestemte lagene. Under siste trening før jul lånte vi kantinen i Rakkestadhallen for å spise 

sammen og ha litt ekstra kos før juleferien. 



 

Årsberetning 2021 RIF gutter 2011 

 
Trenere og ledere:  
Ole Kristian Solberg, Håvard Kvisler, Gunnar Andre Bjerke, Michael Lohne (sluttet) 
Susann Søtorp Solberg og Kaisa Storheier har delt på laglederoppgaven i 2021. 

Spillere:  
Albert Bjerke, Asbjørn Holøs, Daniel Guerrera, Edward Bingen, Edvin Tønsberg, Johan 
Nathaniel Berg, Kasper Leander Hansen, Leon Kuburi, Leon Nathaniel Karlsen, Marcus 
Voldmo Kvisler, Marin Melby, Matheo Lohne, Max Søtorp Solberg, Noah William Olsen, Odin 
Gunther, Oliver Bøe, Thomas Nakkim og Tom Gyberg 
 

__________________________________________________________________________ 

Kort om laget:  
Laget startet sesongen 2021 med ca. 14 aktive spillere, ved utgangen av året var vi oppe og 
nikket på 18 spillere igjen   
På treningene som har blitt gjennomført har gått fint for seg, fokus på mye ballberøring, 
øvelser med økende vanskelighetsgrad og mye spilling for å prøve å holde motivasjonen 
oppe i denne perioden. 

 

Seriespill/kamper:  
I seriespillet ble det stilt med 2 lag i Ytre, begge lag var i nivå 2, lagene følger nivået greit.  
Det ble noe bytte av spillere mellom lagene, da det denne sesongen også varierte mye i 
deltakelse på kamper.  

 

Cuper/turneringer: 
28.august 2021 Eat-Move-Sleep Borgen IL. 
1-3 juli 2021 – Mange av spillerene deltok på Norgeshus fotballskole 

 

Sosiale tiltak:  

15.juni 2021 – Sommeravslutning hos Fagerås paintball  
18.oktober 2021 – Hele laget deltok mede stor iver på felles avslutning i festsalen 
22.oktober 2021 – Laget deltok som ballgutter for A-laget, stor stas synes dem   
5.desember 2021 – Fotballkamp – Sarpsborg - Tromsø 

 



Noen bilder fra sesongen: 

 
 
 

 
 
 
  
 
 



 

 



 

Årsberetning 2021 
RIF J 2010-2011  

Trener: Richard Aaserud 

Hjelpetrenere: William Løwen Glenderød og Mathias Fried 

Lagleder: Marie Fried 

 

Året startet rolig med lite aktivitet grunnet C-19, men når vi kunne starte treninger igjen var 
jentene i gang. Opptil 14 spillere trente før sesongstart 2021, en mix 50:50 2010 og 2011-
modell-jenter. Jentene ble derfor meldt på i serien for 2011-jentene i Nedre glomma. 

Vi trener i hovedsak 1 dag i uken på våren. 

Etter en treningskamp mot Ørje – en kamp som var den aller første kampen for mange av 
jentene - var sesongen endelig i gang. Vi opplevde stor spilleglede og godt samhold inn mot 
sommerferien. Etter sommerferien kom sesongen i gang igjen, men dessverre har vi nå 
mistet noen spillere fra forsommeren, men nye kommer til ����. Høsten starter med «Alle 
jenter på banen» cup i Råde. Vi starter nå med treninger to dager i uken og får med oss to 
gutter som hjelpetrenere – William og Mathias. Jentene setter stor pris på hjelpetrenerne 
som kom inn.  

Det spilles fotball med stor iver og glede hele høsten og sesongen avsluttes med 3x3-cup i 
Østfoldhallen. Laget deltok også på RIF sin felles fotball-avslutning i Festsalen. Andre 
planlagte sosiale aktiviteter i førjulstiden måtte dessverre avlyses på grunn av C-19 (igjen…). 

Foreldremøte avholdes i november 2021, der er kommer det gode tilbakemeldinger og det 
oppleves som godt samhold blant foreldrene. 11 jenter, 3 trenere og 1 lagleder tar juleferie. 

Marie Fried (lagleder) 



   



 
Årsberetning 2021 for RIF Gutt 2010 

 
Også denne sesongen ble amputert. Avviklingen av kamper ble løst på en fin måte, da vi 
hadde trening på området fra forrige sesong. Begge lagene våre fikk spilt en god del kamper 
i løpetavsesongen. Vi har en gjeng som består av ivrige og lærevillig gutter. 15 flotte gutter 
har i 2021 ikledd seg de blå- hvite fargene til RIF og gjort en fantastisk god jobb. På banen 
har laget fått bedre motstand enn foregående år, noe som har resultert i omtrent like mange 
tap som seire. Noe som gjelder begge lagene som trenerne har delt inn i.Treningene har 
vært avholdt hver tirsdag og torsdag. Trenerne har vært  Pål Niclas Vestli, Jostein Undrum. 
Anders Morset og Kim Haglund var lagledere dette året.   
 
Vi ser frem imot en ny sesong. Vi gleder oss også veldig over at laget har fått en ny ressurs 
inn i trenerteamet, Ghafoor Alizada. Dette ser vi veldig positivt på, da han virker som en flott 
person og trener. 
 
 
RIF G- 2010 takker for et fortsatt spesielt år, men er ved veldig godt mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Årsberetning 2021 G2008/2009 
Trenere: Artur Majewski, Knut Olav Brekklund Sæves, Tor Anders Høiden Solbrække, Hans 
Petter Lund, Kenneth Stalsberg, Arne Gjulem og Henrik Brekklund Sæves 

Lagledere: Tommy Kirkeng og Bjørn Johansen  

Spillere: Adrian Korsvold, Alexander Degnes, Arnas Paulavicius, Arne Martinius Gjulem, 
August Berg, Christoffer Langsholt, Daniel Langebeck, Edvin Bjørnstad Gabestad, Emil 
Sikkeland, Emil Torp, Hans Petter Grøtvedt, Haris Toric, Kasper Aaserud, Kristian Kirkeng, 
Linus Martinsen Gravdal, Magnus Levernes, Magnus Rugli, Martin Graarud Lysaker, Max 
Stalsberg, Nikolai Østereng Nøkleby, Nikolay Solbrekke Krosby, Ola Hystad Lund, Ole 
Henrik Magnussen, Ole Kristian Brekklund Sæves, Radwan Deria Salsal, Raif Hadziric, Sari 
Sarkawt Ali, Sigurd Fredriksen, Theo Tjerbo, Torvald Solbrække Larsson, Trym Arthur 
Johansen,Vebjørn Finnestad, Wassim Kharboutli, William Kingsrød 
 

__________________________________________________________________________
________ 

Kort om laget:  

RIF G2008/2009 ble før sesongen 2021 slått sammen til en sportslig gruppe. Denne har vært 
påmeldt i tre seriespill: 

G2009 – bredde (ikke tabell) 

G2008 – bredde (2. plass i serien) 

G2008 KM – (7. plass i serien) 

 

Covid-19-pandemien har ført til store begrensinger gjennom sesongen med redusert 
seriespill, og at vi ikke har gått inn på cup-deltakelse. Det har også påvirket graden av 
sosiale arrangementer. 

Når det er sagt har det vært en fin sesong der to alderstrinn har etablert seg som en stor og 
solid sportslig gruppe. Formålet har vært styrke mulighetene for tilpasninger både i trening og 
i kamp, og å gjøre de to aldersgruppene hver for seg mindre sårbare for svingende 
deltakelse. Dette mener vi har vært et vellykket grep. Det har gjennom hele sesongen vært 
god utvikling, både individuelt, som gruppe og også sosialt.  

Vi vet at klubben vil ha mye glede av denne gjengen mange år framover. 



Lagets navn: Rakkestad J14-1

Trenere og lagledere:

Rolle Navn
Trener Raid Auni Yousif
Ass.trener Maitham Mahdi Saleh Al-Jboori
Kontaktperson Ida Anna Budalen
Kontaktperson Marie Helene Rognerud Fried

Spillere:
Spillerstallen i løpet av 2021 sesongen har bestått av 7 - 3 jenter fordelt på f:2008 og  f:2007:

Navn spiller Drakt nr Aktiv spiller pr nov 2021

Fahma Khali Abdullahi Warzame 15 ja
Roland Alhussein 10 nei
Malin Rognerud Fried 14 ja
Marthe Kristine Halstvedt 9 nei
Natalie Budalen 4 ja
Hannah Thune 11 nei
Cleopatra Pah Forsther 19 nei
__________________________________________________________________________________

Kort om laget:

Laget er en miks av jenter født 2007 og 2008. Etter fjorårets sesong var det frafall fra nærmere halve laget. Noe av
årsaken er at det ble vanskeligere for jentene å kombinere flere idretter med skole, og fotballen ble nedprioritert. En
spiller gikk over til guttelaget og har trent med dem.

Til Tross for en mindre spillerstall meldte vi på laget til seriespill. Sesongstarten ble utsatt pga corona, men da
oppstarten nærmest seg tok trenere og lagledere en beslutning om å trekke laget fra serien pga få aktive spillere ila
våren.

Fra høsten 2021 var det kun 3 aktive spillere og disse har trent sammen med damelaget på enkelte treninger for å
kunne ha et treningstilbud til disse jentene.

Seriespill/kamper:

Påmeldt serie BDO-serie J14/15 bredde 9’er (7’er)

Ingen kamper spilt

Vi har hatt to spillere som ble tatt ut til sonetreninger, Hannah Thune og Malin Fried. Hannah var på tre samlinger i
høst.

Cuper/turneringer:

Ingen påmeldte cup’er.



I mars kontaktet Tune IL oss og spurt om det er interesse for treningskamp, vi takket nei ettersom det på det
tidspunktet fortsatt var stor usikkerhet med tanke på corona smitte.

Mysen har også vært i kontakt angående fellestreninger, men jentene har trent med RIF damene i stedet. Kan være
muligheter for et samarbeid der.

Sosiale tiltak:

Avsluttet vårsesongen med is på siste trening før sommerferien (se bilde under).

Avsluttet høstsesongen med utdeling av en gave og pizza på fellesarrangementet med klubben  den 8.nov.

Bilde fra sesongen:



 

 

Lagets navn: 

G2005/2006/2007 

 

Trenere og ledere: 

Trener:  Karl Magnus Andersen 

Ass. trener: Eskil Kjeve 

Ass. trener:  Ole-Johnny Isebakke 

Ass. trener: Morten Syverstad 

Lagleder: Heidi Fjelldal (vårsesongen) 

Lagleder: Hanne K.B. Ryen 

 

Kort om laget: 

Ved oppstart av sesongen 2021 har vi 27 aktive spillere. Fra nyttår fikk vi 5 stk. nye 2005-spillere. I løpet av 

våren fikk vi også to 2007-jenter med på laget, hvorav en av dem trente litt med oss (ikke kampspill) også i 

høstsesongen. I høst fikk vi også to nye «gamle» 2006-gutter med på laget som tidligere spilte med guttene i 

Oshaug. 

 

Laget trener tre kvelder i uka og har et jevnt, høyt treningsframmøte. Spillerne hadde tre uker treningsfri i 

sommer og en ufrivillig lang juleferie fra 09.12.21 pga. korona. 

En av spillerne våre, Bjørnar Skartveit Gudim (2005), har vært på noen treninger med A-laget i løpet av høsten. 

Ved utgangen av året teller vi 28 aktive spillere. Vi vet at minst en 2005-spiller skal over på juniorlaget i 

kommende sesong. Hvor mange spillere vi blir i 2022 er foreløpig noe usikkert. Vi har søkt om dispensasjon for 

noen av 2005-spillerne våre som ønsker å spille for G16 i ytterligere et år. 

 

Seriespill/kamper: 

Vi har vært påmeldt med to breddelag i 15-/16-års-serien i år. Vårsesongen ble avlyst grunnet covid-19-

pandemien, men det ble spilt enkel serie i høst, dog i et noe redusert omfang siden flere lag har trukket seg i 

løpet av året. 

Laget i avdeling 03 endte på 6. plass og spilte totalt 8 seriekamper med 2 seire, 1 uavgjort og 5 tap. 

Laget i avdeling 04 vant ubeseiret avdelingen sin med totalt 9 spilte kamper og 6 seire og 3 uavgjort. 

 

Treningskamper: 

Da det igjen ble tillatt å spille fotball med kontakt, møtte vi G08 og Junior-laget til treningskamper. Vi tapte 

mot førstnevnte og vant mot sistnevnte  

Etter hvert ble det også tillatt å møte lag utenfor egen kommune, og vi rakk å spille treningskamp mot Ørje (B), 

Mysen (B), Begby(H) og Borgen (H) før ferien. 

Etter avsluttet seriespill i høst spilte vi ny treningskamp mot G08/G09. 

 

Cuper/turneringer: 

Det var ikke aktuelt med cup/turnering i vårsesongen pga. pandemien, og i høstsesongen har vi konsentrert 

oss om seriespill og treningskamper. 

Gutta savner cuper, så vi håper at vi kan få til dette i kommende sesong – om pandemien tillater det. 



 

Sosiale sammenkomster: 

Ingen sosiale sammenkomster ble gjennomført i vårhalvåret, men vi grillet hamburgere og pølser til spillerne 

etter ei trening på forsommeren. Klubben spanderte is og brus på laget før ferien. 

 

Vi deltok på felles sesongavslutning i Kulturhuset 08.11.21 hvor alle spillerne fikk pizza og brus, samt 

termoflaske i gave fra klubben. 

 

Hele laget med trenerteamet + 7 sjåfører var på landskamp på Ullevål den 13.november, og så Norge spille 0-0 

mot Latvia i VM-kvalifiseringskamp. Før kampen var vi på Peppes pizza i Ski. Kampbilletter, pizza og brus ble 

betalt av lagskassa. 

 

Det var også planlagt felles kveldsmat etter siste trening før juleferien, men pga. ny korona-nedstenging ble 

dette avlyst. Spillerne fikk derfor julegodis-posen sin i postkassa i år. 

 

Møter: 

Det ble avholdt spillermøte før trening mandag 29.11.21. Tema var evaluering av sesongen og tanker om 

treninger og spill neste sesong. 

Det ble avholdt foreldremøte mandag 06.12.21 med oppsummering av årets sesong og informasjon om planer 

for kommende sesong. 21 spillere var representert med minst én foreldre/foresatt. 

 

 

Dugnad: 

Laget fikk ansvar for vask av klubbhuset på anleggsdugnaden i juni, og vi fortsatte der vi slapp i fjor. 8 foreldre 

+ 2 lagledere deltok i dugnaden. 

Foreldre har stilt opp som kampverter på alle hjemmekampene våre, og vi har hatt trofaste sjåfører som stiller 

opp til bortekampene våre. 

 

Alle spillere solgte lodd for fotball-lotteriet på vårparten, samt RIFs julekalendere i november. 

 

 

  



Laget 2021 

 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 
Årsberetning 2021 – G19 (junior) 

 
Nytt år nye muligheter, men nok et år med mye restriksjoner, utsettelser og usikkerhet gjør 
det jo litt utfordrende, men heldigvis ble det muligheter for litt fotball siste del av året.  
 
Vi startet året med iskaldt vær og utetreninger, godt oppmøte til tross for kulde, og særlig 
godt oppmøte ble det på innetreningene vi hadde i feb/mars.  
Mange spillere resulterte i 2 påmeldte lag til serien. Et på nivå 1 og et på nivå 3.  
Tiden nærmet seg serie- og cupstart, men i stedet ble det 2m avstand og faste grupper på 
10stk. Dette fører til at flere spillere faller fra dessverre.  
Et par treningskamper fikk vi til før sommeren da det igjen ble lov med kontakt på trening og i 
kamp.  
 
Høsten blir det endelig seriespill. Halv serie fra aug til okt. Vi møter mange lag vi spiller jevnt 
med, men seieren sitter langt inne for begge lag. Suveren innsats fra alle spillere i alle 
kamper, det er gøy å være på kamp. Det blir tilslutt 5 kamper på hvert lag, da mange lag 
trekker seg underveis.  
 
Laget var også dette året heldig i trekningen til Prozo fra våren og vant trening med S08 sine 
a-lags trenere. Dette ble en kveld med nye erfaringer for både spillere og trenere, som ble 
avluttet med pizza på stadioen i Sarpsborg.  
 
Spillere benyttet denne sesongen: 
 
Benjaminas Nevilevicius, Erlind Krasniqi, Sakarya Ahmed, Martin Evju, Sahand Ali, Eskild 
Kjeve, Adrian W. Dalsjø, Elias B. Olsen, Helge S. Gudim, Shahi Ftah, Marius Harjo, Nicklas 
Johansson, Erik Johannes S. Bjørnstad, Erlend Sigdestad, Peder B. Glosli, Ludvig A. Glosli, 
Martin S. Solberg, Henrik B. Sæves, Marcus Schjerpen, Sebastian Thompson, Mathias S. 
Levernes, Didrik L. Fladberg, Martin J. Kristiansen, Niclas Svanskov, Samuel Oustorp, Oscar 
H. Stenstrøm, Bartosz Falkowski, Joacim Langsholt, Melvin Fosser, Tom Andre Skaug og 
August Smedshaug.  
 
Hovedtrener: Ghafoor Alizada 
Ass.trener: Ole Marius Gnolden, Henning Svanskov og Totto Rasch 
Lagleder: Henning Svanskov og Elisabeth Langsholt 
 
 
 



 
 

Årsberetning 2021 

RIF Fotball A-lag og Rekruttlag 
 

Lagets Trenere: Mads Korsvold og Ole J Nordal 

Lagleder: Henriette Jelsnes 

Lagleder: Glenn Jelsnes 

Materialforvalter: Jarle Lund 

 

Senior laget har bestått av A-laget i 4 divisjon og Rekruttlaget som spiller i 6 divisjon. A-laget 
hadde som målsetting å klare plassen i årets amputerte sesong med 13 kamper. 

Laget klarte en hederlig 8 plass av 14 lag noe som resulterte kval plass til NM for 2022 
sesongen 

Flere unge RIF gutter fikk debutere på årets A-lag. 15 åringen Samuel Oustorp var ikke 
snauere att han i sin debut mot Moss2 i siste seriekamp scoret 2 fine mål.   

A-laget scoret 27 mål i årets serie. 

Rekruttlaget klarte også sin målsetning om fornyet sesong i 6 div. Laget tok en 9 plass av 12 
påmeldte lag. 19 mål scoret rekruttlaget i årets sesong med 10 kamper. 

 

Årets toppscorer på A-laget ble Thomas Reinfjord med 7 mål 

Årets RIF gutt ble samme mann Thomas Reinfjord 

Toppscorer Rekruttlag ble Per Morten Elnes med 4 mål. 

A-lag 18 Gule kort og 1 Rødt 

Rekruttlag 12 Gule kort. 

 

Vi ser frem til full sesong for 2022 

 

Glenn/Henriette/Ola/Mads 



2021 2020 2019 2018 2 017 2016
INNTEKTER 
GRUPPENES DRIFTINNTEKTER
Driftinntekter Fotball 1666755,39 2 003 732,49 1 900 511,30 1 498 871,00 1 658 672,00 1 429 528,74
          " Turn 204373,31 495 041,95 751 817,00 751 608,00 683 866,00 721 773,00
          " Hovedkasse 352566,61 315 626,31 268 925,00 326 075,00 367 585,00 294 549,00
Sum inntekter 2223695,31 2 814 400,75 2 921 253,30 2 576 554,00 2 710 123,00 2 445 850,74

UTGIFTER 
GRUPPENES DRIFTUTGIFTER
Driftutgifter Fotball -1496330,03 -1 563 124,46 -1 892 584,16 -1 497 569,00 -1 935 722,00 -1 326 855,69
          " Turn -242894,06 -354 762,80 -787 651,00 -741 768,00 -1 003 623,00 -719 945,00
          " Hovedkasse -414000,75 -356 112,42 -512 574,00 -635 441,00 -324 561,00 -257 015,00
Sum driftutgifter -2153224,84 -2 273 999,68 -3 192 809,16 -2 874 778,00 -3 263 906,00 -2 303 815,69
Driftresultat 70470,47 540 401,07 -271 555,86 -298 224,00 -553 783,00 142 035,05

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
FINANSINNTEKTER 
Renteinntekter Fotball 1606,83 161,18 1 151,84 124,00 286,00 372,00
          " Turn 281,35 1 031,41 1 411,00 2 232,00 4 322,00 4 925,00
          " Hovedkasse 1251,18 2 947,52 12 121,00 10 267,00 11 608,00 10 974,00
Sum finansinntekter 3139,36 4 140,11 14 683,84 12 623,00 16 216,00 16 271,00

FINANINNTEKTER/-UTGIFTER
Netto finansinntekter/-kostn. Fotball -329,70 -1 869,00 -2 152,00 -3 808,07
          " Turn -1 076,00 -1 557,00
          " Hovedkasse 5327 5 395,45 -214,00 -92,00 -194,00 -158,00
Sum finansinntekter 5327 5 395,45 -543,70 -1 961,00 -3 422,00 -5 523,07
Sum finansinntekter/-utgifter 8466,36 9 535,56 14 140,14 10 662,00 12 794,00 10 747,93

Årsoverskudd/-underskudd 78936,83 549 936,63 -257 415,72 -287 562,00 -540 989,00 152 782,98

Rakkestad 26.02.2022  Anne-Line Johansson

Rakkestad Idrettsforening
TOTALT RESULTAT RAPPORT

2021



Rakkestad Idrettsforening
       Totalbalanse 2021

Hovedf. Fotball Turn 2021 2 020 2 019 2 018 2 017 2 016
EIENDELER
Varige driftsmidler 625 012,00          49 652,00      674 664,00        748 314,00        821 964,00        913 680,00         809 486,00         859 380,00           
Inventar , maskiner s 24 000,00            24 000,00          28 000,00          32 000,00          36 000,00           49 805,00           28 023,00             
3-er baner 229 679,00        
Skiltvegg 19 156,00           19 156,00          57 517,00          95 878,00          
Fordringer, kortsiktig 49 669,71            19 600,00           69 269,71 106 949,17        373 490,82        53 561,00           6 525,00             3 500,00               
Forskudd -                    81 193,00           42 795,00           -                        
Fordring Rakkestadhallene -                     90 000,00          100 000,00         100 000,00         100 000,00           
Aksjer 50 000,00            50 000,00          50 000,00          50 000,00          50 000,00           50 000,00           50 000,00             
Bankinnskudd, konta  663 687,56          1 150 944,05      571 276,00    2 385 907,61     2 058 815,16     1 104 418,58     1 502 819,00      1 959 996,00      2 471 000,40        

SUM EIENDELER 1 412 369,27       1 189 700,05      620 928,00    3 222 997,32     3 049 595,33     2 797 430,40     2 871 492,00      3 018 607,00      3 511 903,40        

GJELD OG EGENKAPITAL
Fonds og avsetninger
Kapitalkonto -1 409 638,57      -923 406,17        -604 789,77   -2 937 834,51    -2 387 897,70    -2 645 314,03   -2 932 877,00     -3 473 865,40     -3 321 082,00       
Årets resultat 54 855,96            -172 032,19        8 289,77        -108 886,46 -549 936,63       257 415,64        287 562,00         540 989,40         -152 783,00          
Sum egenkapital -1 354 782,61      -1 095 438,36     -596 500,00   -3 046 720,97 -2 937 834,33 -2 387 898,39   -2 645 315,00     -2 932 876,00     -3 473 865,00       

Kortsiktig gjeld -57 586,66           -94 261,69          -24 428,00     -176 276,35       -102 036,00 -409 532,01      -214 902,00        -79 287,00          -16 015,19            
Forhåndskatt
Skattetrekk -3 306,00           -                    -                      -                      -                        
Skyldig offentlige midler -                    -                      -                      -                        
Annen kortsiktig gjeld/avsetning -6 419,00           -                    -11 275,00          -6 444,00            -8 900,00              
Sum gjeld -57 586,66           -94 261,69          -24 428,00     -176 276,35       -111 761,00 -409 532,01      -226 177,00        -85 731,00          -38 038,00            

-                    -                      -                      -                        
SUM GJELD OG EG -1 412 369,27      -1 189 700,05     -620 928,00   -3 222 997,32    -3 049 595,33    -2 797 430,40   -2 871 492,00     -3 018 607,00     -3 511 903,00       

Rakkestad  26.22.2022  Anne-Line Johansson





Resultatregnskap 2021 - hovedforening

Denne perioden
3402 Aktivitetsstøtte, Rakkestad Kommune  40 000,00
3406 Inntekter grusbanen  59 560,00
3410 Andre tilskudd/gaver  60 000,00
3441 Momskompensasjon  62 645,00
3901 Grasrotandel  141 869,65
3920 Årskontingenter medlemmer RIF  28 491,96
3977 Lam-midler  369 168,00
3980 Overføringer til fotballgruppa - 246 867,00
3981 Overføringer til turngruppa - 162 301,00

 352 566,61

Denne perioden
5001 Lønn til ansatte - 9 000,00
5900 Gaver, oppmerksomheter -  500,00
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom - 40 034,00
6310 Klubbhus - andre kostnader - 53 940,00
6313 Strøm klubbhus - 125 323,74
6314 Drift grusbane Rakkestad skøyter - 62 691,45
6315 Opplysningsvesenets fond - 24 568,00
6321 Klubbhus - komm.avg.  10 144,00
6350 Forsikringer klubbhus mv. - 38 176,00
6370 Renovasjon - 7 060,00
6390 Klubbhus - annen kostnad lokaler - 1 031,00
6431 Postboksleie - 1 275,00
6490 Annen leiekostnad   0,00
6552 Programvare anskaffelse - 2 535,00
6553 Programvare årlig vedlikehold - 10 933,00
6705 Regnskapshonorar - 7 006,00
6740 Sekretærtjenester - 12 537,50
6907 Datakommunikasjon - 9 935,00
6920 Bredbånd klubbhus - 15 570,00
7500 Forsikringspremie   0,00
7770 Bank- og kortgebyr -  229,06
7796 Klubbsekretær fotball   0,00
7797 Drift friidrett - 1 800,00
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget   0,00

- 414 000,75

Denne perioden
- 61 434,14

Denne perioden
8051 Renteinntekt bankinnskudd  1 251,18
8070 Kundeutbytte Gjensidige  5 327,00
8076 Kundeutbytte Gjensidigestiftelsen   0,00

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Sum driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster



8155 Rentekostnad leverandørgjeld   0,00
 6 578,18

Denne perioden
- 54 855,96

Resultat
Sum resultat

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster



Balanserapport 2021 - hovedforeningen

Kontonr Konto Inng. 01.01.2021 Endring Utg. 31.12.2021
1101 Klubbhus  247 691,00 - 13 760,00  233 931,00
1102 Lagerbygg  177 695,00 - 9 872,00  167 823,00
1121 Tribune  235 660,00 - 12 402,00  223 258,00
1251 Solskjerming  28 000,00 - 4 000,00  24 000,00
1500 Kundefordringer   0,00   300,00   300,00
1501 Fordring Grasrotandel  49 735,52 - 2 389,75  47 345,77
1579 Andre kortsiktige fordringer   0,00  2 023,94  2 023,94
1821 Aksjer Rakkestadhallene AS  50 000,00   0,00  50 000,00
1920 Foreningskonto (10501333374)  129 531,74 - 16 612,63  112 919,11
1920 Avsetning (10501425422)  178 161,80 - 151 808,04  26 353,76
1920 Kapitalkonto (10501333382)  313 163,51  211 251,18  524 414,69

1 Eiendeler 1 409 638,57  2 730,70 1 412 369,27

2050 Annen egenkapital -1 197 444,57   0,00 -1 197 444,57
2051 Egenkapial Skøyter - 212 194,00   0,00 - 212 194,00

Sum egenkapital (2000-2099) -1 409 638,57   0,00 -1 409 638,57
2400 Leverandørgjeld   0,00 - 7 018,00 - 7 018,00
2999 Annen kortsiktig gjeld   0,00 - 50 568,66 - 50 568,66

Sum gjeld (2100-2999)   0,00 - 57 586,66 - 57 586,66
2 Egenkapital og gjeld -1 409 638,57 - 57 586,66 -1 467 225,23

Udisponert resultat   0,00  54 855,96  54 855,96



3000 Stadionreklame, avg.pl.
3021 Barteravtaler, avgiftspliktig
3022 Sponsorinntekter 3v3 baner
3023 Sponsorinntekt, avgiftspl.
3024 Draktreklame
3026 Fadder-avtale
3043 Rif-supporter'n, avg.pl.
3100 Salgsinntekter, avg.fri
3205 Kiosksalg etc
3410 Andre tilskudd
3441 Moms-kompensasjon
3442 Lam-midler
3444 Komp. inntektsbortfall pga Covid 19
3910 Billettinntekter
3918 Fotballskole
3948 Lotterier, bingo etc
3949 Fotball-lodd
3964 Julekalender-salg
3980 Treningsavgifter
3998 UFF, inntekt containere
3999 Andre inntekter

5000 Lønnskostnader
5001 Regnskapsførerhonorar
5050 Dommerutgifter senior
5051 Dommerutgifter ungd.
5052 Klubbdommere
5061 Trenerhonorar senior
5062 Trenerhonorar ungd.
5063 Trenerhonorar damelag
5065 Trenerkoordinator
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5900 Gaver, oppmerksomheter
5913 Andre sosiale utgifter senior
5914 Andre sosiale ungifter ungd.
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6300 Leie Rakkestadhallene
6316 Drift av stadion
6360 Klubbhus - renhold
6390 Klubbhuset - andre kostnader
6420 Leie datasystemer
6430 Leie andre kontormaskiner
6431 Postboksleie
6566 Klubbsekretær
6580 Idrettsutstyr/materiell senior
6581 Idrettsutstyr/materiell ungd.
6583 Medisinsk utstyr/apotekvarer senior
6584 Medisinsk utstyr/apotekvarer ungd.
6732 Fys./med.beh. senior
6743 Trener/lederutdanning
6800 Kontorrekvisita (Res)
6860 Styrets møteutgifter
6890 Annen kontorkostnad
6940 Porto

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

207 100,00 207 100,00
73 856,00 73 856,00
69 000,00 69 000,00
37 500,00 37 500,00

220 000,00 220 000,00
17 000,00 17 000,00
5 880,00 5 880,00

50 000,00 50 000,00
6 109,00 6 109,00

20 000,00 20 000,00
241 724,00 241 724,00
196 867,00 196 867,00
73 504,50 73 504,50
9 405,00 9 405,00

39 000,00 39 000,00
14 771,00 14 771,00
55 195,00 55 195,00
76 821,00 76 821,00

241 506,64 241 506,64
5 470,00 5 470,00
6 046,25 6 046,25

1 666 755,39 1 666 755,39

Driftskostnader
-5 000,00 -5 000,00
-1 765,00 -1 765,00

-31 234,35 -31 234,35
-21 641,90 -21 641,90
-5 150,00 -5 150,00

-60 000,00 -60 000,00
-184 000,00 -184 000,00
-10 000,00 -10 000,00
-30 000,00 -30 000,00
-9 600,00 -9 600,00
-3 588,00 -3 588,00

-16 885,37 -16 885,37
-96 469,50 -96 469,50
-38 361,00 -38 361,00
-4 760,00 -4 760,00

-105 012,50 -105 012,50
-54 891,75 -54 891,75
-17 193,25 -17 193,25
-3 893,00 -3 893,00
-9 633,38 -9 633,38
-1 275,00 -1 275,00

-72 375,00 -72 375,00
-33 012,65 -33 012,65

-134 260,90 -134 260,90
-2 187,50 -2 187,50
-1 200,00 -1 200,00
-1 000,00 -1 000,00

-500,00 -500,00
-2 902,00 -2 902,00

-137,66 -137,66
-6 560,00 -6 560,00

-246,00 -246,00

Resultatrapport
RAKKESTAD IDRETTSFORENING 
970027807
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Periode Akkumulert
7101 Kilometergodtgjørelse senior
7102 Kilometergodtgjørelse ungd.
7103 Km-godtgj. damelag
7300 Kjøp til kiosken
7340 Rif-supporter'n - utgifter
7342 Julekalenderen - utgifter
7343 Stadionreklame - utgifter
7348 Fotballskole - utgifter
7349 Andre utgifter innteksbringende tiltak
7391 Provisjon sponsorsalg
7410 Kontingenter til ØFK
7414 Forsikringspremier senior
7415 Forsikringspremier ung.
7420 Gaver, fradragsberettigede
7701 Påmelding cup o.l. ungd.
7703 Påmelding serie senior
7704 Påmelding serie ungd.
7705 Påmelding serie damer
7708 ØFK, gebyr/bøter
7709 Gebyr manglende dommere
7740 Utgifter til overganger
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Diverse kostnader
7797 Andre utgifter senior

8051 Renteinntekt bankinnskudd

-178 131,45 -178 131,45
-50 000,00 -50 000,00
-5 000,00 -5 000,00

-10 682,67 -10 682,67
-596,00 -596,00

-31 278,55 -31 278,55
-4 000,00 -4 000,00

-30 634,12 -30 634,12
-4 675,00 -4 675,00

-97 000,00 -97 000,00
-9 000,00 -9 000,00

-35 500,00 -35 500,00
-15 276,00 -15 276,00
-3 000,00 -3 000,00

-19 400,00 -19 400,00
-6 250,00 -6 250,00

-11 550,00 -11 550,00
-1 250,00 -1 250,00
-1 500,00 -1 500,00
-6 000,00 -6 000,00
-1 800,00 -1 800,00
-2 609,79 -2 609,79
-5 298,75 -5 298,75
-1 161,99 -1 161,99

-1 496 330,03 -1 496 330,03

Driftsresultat 170 425,36 170 425,36

Finansielle poster
1 606,83 1 606,83

 
Ordinært resultat før skatt 172 032,19 172 032,19

Ordinært resultat 172 032,19 172 032,19

Årsresultat 172 032,19 172 032,19

Resultatrapport
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1250 Skiltvegg

1500 Kundefordringer
1530 Opptjente inntekter, ikke fakt.
1749 Andre forskuddbetalte kostnader
1920 1050.13.32882
1925 1050.16.57145
1931 1050.15.43395 - G2004 Lagskonto

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2960 Annen påløpt kostnad
2990 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 
 
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
57 517,00 -38 361,00 19 156,00

 
Omløpsmidler

31 875,00 -12 275,00 19 600,00
8 623,00 -8 623,00 0,00
5 999,00 -5 999,00 0,00

465 222,32 -166 990,94 298 231,38
451 105,84 401 606,83 852 712,67

5 100,01 -5 100,01 0,00
967 925,17 202 618,88 1 170 544,05

 
SUM EIENDELER 1 025 442,17 164 257,88 1 189 700,05

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-923 406,17 -172 032,19 -1 095 438,36
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -923 406,17 -172 032,19 -1 095 438,36

Gjeld
Kortsiktig gjeld

0,00 -18 987,75 -18 987,75
-7 075,00 3 825,00 -3 250,00

-45 580,00 5 580,00 -40 000,00
-49 381,00 17 357,06 -32 023,94

-102 036,00 7 774,31 -94 261,69

 
Sum gjeld -102 036,00 7 774,31 -94 261,69

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 025 442,17 -164 257,88 -1 189 700,05

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
RAKKESTAD IDRETTSFORENING 
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Utskrevet av Anne-Line Johansson 09.03.2022 14:05:09 Visma eAccounting
Side 1 av 1



Budsjett 2022 RIF Hovedforening

Kontonr Navn Budsj.2021

3402 Aktivitetsstøtte, Rakkestad Kommune   90 000 kr
3406 Inntekter grusbanen   40 000 kr
3410 Andre tilskudd/gaver   35 000 kr
3441 Momskompensasjon   116 000 kr
3901 Grasrotandel   150 000 kr
3920 Årskontingenter medlemmer RIF   112 000 kr
3977 Lam-midler   270 000 kr
3980 Overføringer til fotballgruppa -  300 000 kr
3981 Overføringer til turngruppa -  250 000 kr
5000 Lønn    0 kr
5900 Gaver, oppmerksomheter -  7 000 kr
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom -  50 000 kr
6310 Klubbhus - andre kostnader -  12 000 kr
6313 Strøm klubbhus    0 kr
6314 Drift grusbane Rakkestad skøyter -  36 000 kr
6315 Opplysningsvesenets fond -  24 000 kr
6317 Drift avl./pumpehus -  4 000 kr
6321 Klubbhus - komm.avg. -  15 000 kr
6350 Forsikringer klubbhus mv. -  24 000 kr
6370 Renovasjon -  4 000 kr
6390 Klubbhus - annen kostnad lokaler    0 kr
6431 Postboksleie -  1 200 kr
6552 Programvare anskaffelse    0 kr
6553 Programvare årlig vedlikehold
6705 Regnskapshonorar -  4 000 kr
6740 Sekretærttjenester
6800 Kontorrekvisita -  4 000 kr
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -  13 000 kr
6907 Datakommunikasjon
6920 Bredbånd klubbhus -  11 000 kr
7320 Reklamekostnad/annonser -  1 000 kr
7770 Bank- og kortgebyr -   200 kr
7795 Klubbsekretær turn -  34 000 kr
7796 Klubbsekretær fotball -  70 000 kr
7797 Drift friidrett    0 kr
8051 Renteinntekt bankinnskudd   5 000 kr
8076 Kundeutbytte Gjensidigestiftelsen   6 000 kr

Sum -  40 400 kr



Regnsk.2021 Budsj.2022

 40 000,00 40000
 59 560,00 60000
 60 000,00 35000
 62 645,00 65000

 141 869,65 150000
 28 491,96 112000

 369 168,00 270000 *Overf.f/t
- 246 867,00 -170000 *
- 162 301,00 -100000 *

- 9 000,00 -5000
-  500,00 -1000

- 40 034,00 -40000
- 53 940,00 -5000

- 125 323,74 -170000 Økning = strøm
- 62 691,45 -100000 Økning = strøm
- 24 568,00 -25000

  0,00 0
 10 144,00 -15000

- 38 176,00 -40000
- 7 060,00 -7500
- 1 031,00 -2000
- 1 275,00 -1300
- 2 535,00 -2600

- 10 933,00 -11000
- 7 006,00 -5000

- 12 537,50 -15000
  0,00 -1000
  0,00 0

- 9 935,00 0
- 15 570,00 -16000

  0,00 0
-  229,06 -200

  0,00 0
  0,00 0

- 1 800,00 -2000
 1 251,18 1200
 5 327,00 5500

- 54 855,96 4100



Budsjett 2022 RIF Turn 2021 2022

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt

3020 Gaver/sponsor 50 000           50 000
3401 Tilskudd fra RIF -                     20 000 Aktivitetsstøtte Rakkstad Idrettsforening
3402 Aktivitetstøtte (Rakkestad kommune) 35 000           10 655 Kompensasjon Covid-19, tapte inntekter-kostn sommeroppvisning. RIF
3441 Momskompensasjon 45 000           28 196
3920 Årskontingent/medlemsavgift 250 000        250 000
3977 LAMmidler 85 000           142 301
3983 Jul og sommeroppvisning 150 000        150 000
3985 Salg av t-skjorter og treningstøy int. -                     
3990 Annen driftsinntekt (pant, egenandel int. arrang. Kursstøtte….) 60 000           60 000

675 000        711 152

Driftskostander
Lønnskostnad

5000 Innrapprotert honorar/godtgjørelse 130 000        130 000

Totalt for 2021 ble det utbetalt 182 000,- for 
trenere og styret, av disse var 53 910,- 
meldepliktig. Meldepliktig lønn skal føres på 
konto 5000

130 000        130 000                                                                                                                      

Annen driftskostnad

4500 Innleid instruktør 4 000             4 000
? Sektretærtjenester 25 000           25 000 For 2021 var det 5 700,- (eksl mva)

5330 Godtgjørelse styret 26 000           28 000 For 2021 var 28 000,-
5900 Gaver, oppmerksomhet 1 000             5 000
5911 Møter,avslutninger, sosialt tiltak 15 000           15 000
6000 Avskrivninger 38 000           38 000
6300 Leie av lokaler 85 000           85 000
6580 Utstyr og materiell 2 000             2 000
6585 Drakter, t-skjorte o.l. 20 000           20 000
6705 Regnskapsføring 8 000             8 000
6742 Trenerlisens 12 000           12 000
6800 Kontorrekvisita 500                500
6861 Kretsting -                     
6862 Turndøgn og aktivitetsdag 10 000           10 000
6863 Jubileum RIF turn -                     
7100 Bilgodtgjørelse -                     
7140 Andre reisekostnader -                     
7190 Godtgjørelse (instruktørhonorar/hjelpetrenerhonorar) 135 000        135 000 Ikke meldepliktig lønn føres på denne kontoen. 
7320 Reklamekostnad/annonser -                     
7411 Forbundskontingent/lisens,forsikring 50 000           50 000
7412 Kretskontingent 15 000           15 000
7763 Gymfestivaler (inkl. vinterfestivalen) 5 000             5 000
7764 Jul og sommeroppvisning 80 000           80 000
7770 Bank- og kortgebyrer 2 200             2 200
7790 Annen kostnad(kurs og andre div. kostnader) 10 000           10 000

673 700        679 700                                                                                                                      

Finansinntekter
Annen renteinntelt

8050 Renteinntekter 1 500             1 500                                                                                                                           
1 500             1 500                                                                                                                           

Finanskostnader
Annen finanskostnad

8170 Bankgebyr 1 800             1 800                                                                                                                           
1 800             1 800                                                                                                                           

Resultat 1 000           31 152                                                                                                            



Budsjett 2022 RIF Fotball

Periode Akkumulert

Driftsinntekter
3000 Stadionreklame, avg.pl. 207100 207100
3022 Sponsorinntekter 3v3 baner 69000 69000
3027 Kampsponsor
3028 Målsponsor
3024 Draktreklame 220000 220000
3026 Fadder-avtale 17000 17000
3043 Rif-supporter'n, avg.pl. 5880 5880
3965 Rif-supporter, avg.fri
3205 Kiosksalg etc 6109 6109
3410 Andre tilskudd 20000 20000
3441 Moms-kompensasjon 241724 241724
3442 Lam-midler 226867 226867
3910 Billettinntekter 9405 9405
3916 Publikumskamp
3918 Fotballskole påmelding 39000 39000
3919 Fotballskole spons
3948 Lotterier, bingo etc 14771 14771
3947 Pizzalotteri
3964 Julekalender-salg 76821 76821
3980 Treningsavgifter 241506,64 241506,64
3998 UFF, inntekt containere 5470 5470
3999 Andre inntekter 5546,25 5546,25

1658755,39 1658755,39

Driftskostnader
5000 Lønnskostnader -5000 -5000
5001 Regnskapsførerhonorar -1765 -1765
5050 Dommerutgifter senior -31234,35 -31234,35
5051 Dommerutgifter ungd. -21641,9 -21641,9
5052 Klubbdommere -5150 -5150
5061 Trenerhonorar senior -60000 -60000
5062 Trenerhonorar ungd. -184000 -184000
5063 Trenerhonorar damelag/jenteansvarlig -10000 -10000
5065 Trenerkoordinator -30000 -30000
5064 Keeperansvarlig
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsaml -9600 -9600
5900 Gaver, oppmerksomheter -2895 -2895
5913 Andre sosiale utgifter senior -16885,37 -16885,37
5914 Andre sosiale ungifter ungd. -74054,5 -74054,5
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og -38361 -38361
6300 Leie Rakkestadhallene -4760 -4760
6316 Drift av stadion -105012,5 -105012,5



6360 Klubbhus - renhold -54891,75 -54891,75
6390 Klubbhuset - andre kostnader -17193,25 -17193,25
6420 Leie datasystemer -3893 -3893
6430 Leie andre kontormaskiner -9633,38 -9633,38
6431 Postboksleie -1275 -1275
6566 Klubbsekretær -72375 -72375
6580 Idrettsutstyr/materiell senior -33012,65 -33012,65
6581 Idrettsutstyr/materiell ungd. -126695,9 -126695,9
6583 Medisinsk utstyr/apotekvarer senior -2187,5 -2187,5
6584 Medisinsk utstyr/apotekvarer ungd. -1200 -1200
6732 Fys./med.beh. senior -1000 -1000
6743 Trener/lederutdanning -500 -500
6800 Kontorrekvisita (Res) -2902 -2902
6860 Styrets møteutgifter -137,66 -137,66
6890 Annen kontorkostnad -6560 -6560
6940 Porto -246 -246
7101 Kilometergodtgjørelse senior -178131,45 -178131,45
7102 Kilometergodtgjørelse ungd. -50000 -50000
7300 Kjøp til kiosken -10682,67 -10682,67
7340 Rif-supporter'n - utgifter -596 -596
7342 Julekalenderen - utgifter -31278,55 -31278,55
7343 Stadionreklame - utgifter -4000 -4000
7348 Fotballskole - utgifter -30634,12 -30634,12
7349 Andre utgifter innteksbringende tiltak -4675 -4675
7391 Provisjon sponsorsalg -97000 -97000
7410 Kontingenter til ØFK -9000 -9000
7414 Forsikringspremier senior -35500 -35500
7415 Forsikringspremier ung. -15276 -15276
7420 Gaver, fradragsberettigede -3000 -3000
7701 Påmelding cup o.l. ungd. -19400 -19400
7703 Påmelding serie senior -6250 -6250
7704 Påmelding serie ungd. -11550 -11550
7709 Gebyr manglende dommere -6000 -6000
7740 Utgifter til overganger -1800 -1800
7770 Bank og kortgebyrer -2609,79 -2609,79
7790 Diverse kostnader -5298,75 -5298,75
7797 Andre utgifter senior -1161,99 -1161,99
7347 Pizzalotteri
6317 Lydanlegg - stadion

-1465657,03 -1465657,03

Driftsresultat 193098,36 193098,36



Budsjett 2022
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Organisasjonsplan for 
Rakkestad Idrettsforening 

Foreningen har følgende særidrettsgrupper: 
 
Turn Eget styre Medlem av Gymnastikk og turnforbundet 
Fotball Eget styre Medlem av Fotballforbundet 
Friidrett  Medlem av Friidrettsforbundet 
Trimgruppe  Ikke medlem av særforbund 

Opprettelse og nedleggelse av særidretter vedtas av årsmøtet.  

Hovedstyret består av: 
Leder 
Nestledere 
(gruppeledere)  
Kasserer 
Sekretær 
2 styremedlemmer eller 
flere 
1 representant med personlig vara fra hver særidrettsgruppe og som sitter i eget 
styre. 
 
Leder velges for ett år av gangen. 
De andre styre og varamedlemmer velges for 2 år der halvparten rulleres/velges 
hvert år. 
 
Særidrettsgrupper. 
Hvis en særidrettsgruppe ikke er aktiv og ikke har eget styre er leder i hovedstyret 
ansvarlig kontaktperson opp mot overordnet krets og forbund. 

Organisasjonsplan for særidrettsgruppene 

Fotballgruppa 
Leder og nestleder 
6 styremedlemmer eller flere 
 
Turngruppa 
Leder og nestleder 
5 styremedlemmer ellere flere og 2 varamedlemmer 
 

Styrene innstilles av valgkomiteen i særidrettsgruppene og velges på årsmøtet i 
RIF. 

 
 

Valgkomite 
Leder, 2 medlemmer og en vara. (Begge kjønn. Ikke styremedlem i noen grupper.)  

 



 

     

 

Kontrollkomite 

   2 revisorer + vara 

Rakkestad Idrettsråd 
2 representanter til Rakkestad Idrettsråds årsmøte. (Begge kjønn) 
 
Generalforsamling Rakkestadhallene 
2 representanter til Rakkestadhallens generalforsamling. Leder og en av det annet 
kjønn. 
 
Innstilles etter behov: 
1 representant med 1 vara til styret i Rakkestadhallene a/s og Rakkestadhallene 
drift a/s Representant(er) til styret i Rakkestad Idrettsråd, meddeles RIR’s 
valgkomite. 
 
Andre utvalg, komiteer og arbeidsoppgaver som årsmøtet gir styret fullmakt til å 
oppnevne:  
Velges av hovedstyret etter behov: 

 
Hus-anleggskomite 
Vaktmester og utleieansvarlig 
Idrettsmerkeutvalg 
Komite for æresmedlemmer, 3 medlemmer 
Fest-jubileumskomite 
 
 
Alle styremedlemmer i grupper velges for 2 år. Det er viktig å legge til rette for  
overlapp slik at ikke alle medlemmer går av samtidig. 
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOV FOR [NAVN PÅ RAKKESTAD IDRETTSFORENING 
Stiftet 11.11.1914 
Sist endret 23.03.2021. 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1       Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  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 Gymnastikk og Turnforbund, Norges Fotballforbund og 
Norges Fridrettsforbund .  
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken Idrettskrets og er tilsluttet Rakkestad 

Idrettsråd. 
 
(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF.  
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(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 
(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
 
(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 
saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 
samt informere om klageadgang.  

 
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 
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personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel.  

 
(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 
(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 
idrettslaget. 
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.]  

 
§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
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a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.    

 
(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 
(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

         
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
§ 8       Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
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a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 
til avgjørelse. 

 
(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

 



  Side 6 av 12 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 
og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 
regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  
c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  
d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap. 

 
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12     Budsjett  
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(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 
særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
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Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
 
 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning].  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] 
varamedlem(mer). 
b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]  
varamedlem(mer).  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
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. 

 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
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flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18     Ekstraordinært årsmøte  
 
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  
b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 
§ 20     Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
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(2)       Styret skal blant annet: 
a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 
f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 21   Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   
     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 
§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 
ikke er aktuell for vervet. 
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§ 23 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. § 16 pkt. 13. 

 
(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. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24     Lovendring 
 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  
 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 
av NIFs regelverk eller lovnorm. 
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§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle 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/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 
saken.  

 



 
 

 
 
 

VISJON 
 
 
 

 
 

OVERORDNET MÅLSETTING 
 
 

 
Rakkestad Idrettsforenings medlemmer skal være godt informert og delaktig i 
virksomheten slik at de blir personlig engasjert i et fellesskap preget av åpenhet, 
forståelse og respekt. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal ta godt vare på ulikhetene for å fremme kvaliteten i 
foreningen og hos den enkelte. 

Rakkestad Idrettsforening skal utvikle medlemmenes potensiale for å sikre at 
nødvendig kompetanse er tilstede på alle nivå i organisasjonen. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal stimulere det enkelte medlem til å nå det mål han/hun 
setter seg som utøver, trener eller tillitsvalgt. 

 

 
Rakkestad Idrettsforening skal være en forening for alle der idretten er sentral. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal tilrettelegge for å kunne gi et sosialt tilbud til både 
gammel og ung. 

 

 
 

 
EN ALLSIDIG FORENING I STADIG UTVIKLING MED MENNESKER I 

SAMARBEID MOT FELLES MÅL 
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