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Sak 4 – Årsberetning 2013 

Styrene i Melhus Fotball (underlagt Melhus IL, organisasjonsnummer 976 887 522) og Tiller Fotball 

(underlagt Tiller IL, organisasjonsnummer 971 379 049) innledet høsten 2012 et samarbeid hvor 

målsetningen var å etablere en toppfotballsatsning i en egen fotballklubb på herre senior -og 

juniornivå med Melhus og Tiller som rekrutteringsområde. Bakgrunnen for dette var en erkjennelse 

av at klubbene hver for seg ikke hadde kapasitet til å utvikle et tilstrekkelig tilbud for spillere som 

hadde toppfotballambisjoner.  

 

Intensjonen bak det sportslige samarbeidet var å beholde breddetilbudet i de to separate klubbene, 

mens det spissede tilbudet skulle gis i den nye klubben. Dette kan illustreres som vist i figuren under. 

 

 

 
 

 

Det sportslige samarbeidet ble innledet i henhold til intensjonen i sesongen 2013, hvor Tiller ILs 

plasser i divisjonsspillet ble benyttet. Samarbeidet ble skissert og gjennomført under arbeidstittelen 

«Melhus Tiller Fotball Klubb». 

 

Tiller IL vedtok på sitt årsmøte 29.august 2013 å overdra sine plasser i 3.divisjon, 4.divisjon og junior 

1 til en ny klubb i henhold til intensjonene som skissert over. I forbindelse med planlegging og 

formell opprettelse av den nye klubben ble det gitt tydelige signaler av Sør-Trøndelag idrettskrets at 

arbeidstittelen «Melhus Tiller Fotball Klubb» ikke ville bli godkjent som navn. Av tidsmessige årsaker 

knyttet til innmelding til fotballforbundet for sesongen 2014, ble derfor Rødde Fotball Klubb valgt 

som navn på den nyopprettede klubben.   

 

Rødde Fotball Klubb ble stiftet 9.september 2013. Klubben har formell tilhørighet i Melhus 

kommune, og sogner til Melhus idrettsråd. Klubben har søkt og fått godkjent opptak i Norges 

idrettsforbund og Norges Fotballforbund. 

 

 

Ny klubb 

Treningsgruppe 1 

Ny klubb 

Treningsgruppe 2 

Tiller IL: G16 – G19 og senior 

Melhus IL: G16 – G19 og Senior 

Tiller IL: barne- og ungdomsfotball 

Melhus IL: barne- og ungdomsfotball 

Ny klubb: 

Senior 1 

Senior 2 

Junior 
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Styret har siden stiftelsesdato bestått av følende personer: 

 Tore Havdal, leder 

 Tarjei Finsrud, nestleder 

 Rune Oterholm, styremedlem 

 Ida Melhuus, styremedlem 

 Ruth Hege Falch Havdal, styremedlem 

 

Jørn Andre Hugdal har vært varamedlem til styret. 

 

I tiden etter opprettelsen har arbeidet i sin helhet omhandlet organisatoriske forhold, samt 

forberedelser for sesongen 2014. Styret har blant annet arbeidet for å endre navn på klubben tilbake 

til Melhus Tiller Fotball Klubb. Det vises her til årsmøtesak 6 e). Videre er planlegging av sesongen 

2014 både sportslig, administrativt og økonomisk startet opp, og er godt i rute. Det er i tillegg gjort 

forberedelser til årsmøtet, hvor det foreslås endringer i styresammensetting og antall medlemmer i 

forhold til eksisterende Lov for Rødde FK.  

 

Etter styreleders oppfatning er det viktigste arbeidet i tiden som kommer å etablere gode 

rammevilkår, både organisatorisk og økonomisk, for en god sportslig satsning i henhold til klubbens 

intensjon. Videre vil tilknyttingen til moderklubbene Melhus og Tiller være viktig å forankre og 

strukturere på en slik måte at alle tre klubbene har gjensidig glede og nytte av toppfotballsatsningen 

som vår klubb er for distriktet.  

 

Avslutningsvis gjøres det oppmerksom på alle sportslige prestasjoner, samt organisatorisk og 

økonomisk drift av MTFK i 2013 tilligger Tiller IL – fotball. Regnskap og årsberetning knyttet til 2013 

vil derfor formelt inngå der. Likevel vil det være riktig å glede oss over at satsningen som ble initiert 

høsten 2012, og implementert i 2013 gjennom MTFK, innebar suksess i første sesong, og ble kronet 

både med 2.runde i NM og opprykk til 2.divisjon for senior 1. Senior 2 hadde også en svært god 

sesong, og juniorlaget vant sin klasse i Skandia Cup og rykket opp til 1.divisjon før høstsesongen.  

 

Takk til alle som har gjort en stor innsats gjennom 2013! 

 

 

 

Melhus, 20.januar 2014 

 

 

Tore Havdal 

Leder 
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Sak 5 – Regnskap 2013 

Rødde FKs aktivitet i regi av Melhus Tiller Fotballklubb (MTFK) er i 2013 i sin helhet gjennomført som 

en egen enhet i Tiller Fotball.  Regnskap 2013 skal således godkjennes av årsmøtet i Tiller IL.  

En forutsetning i avtalen som regulerer forpliktelser og rettigheter Rødde FK har ovenfor Tiller IL er 

at «MTFK skal ikke ha gjeld eller andre forpliktelser ovenfor Tiller IL». Dette betyr at MTFKs aktivitet i 

2013 vil påvirke Rødde FK i 2014, avhengig av om aktiviteten gikk med overskudd eller underskudd.  

Årsmøtet i Rødde FK vil bli orientert om MTFKs regnskap i 2013 i forbindelse med årsmøtet i 2015, 

da som en del av regnskapsbehandlingen for 2014. 
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Sak 6 – Beslutningssaker 

 

SAK 6 a) – Antall medlemmer til styret i Rødde FK 

I Rødde FKs stiftelsesprotokoll av 9.september 2013 er det angitt at styret har ett (1) varamedlem. Et 

obligatorisk vedlegg til stiftelsesprotokollen er Lov for Rødde FK, hvor det angis at årsmøtet skal 

velge to (2) varamedlemmer til styret.  

Styret ønsker å avstemme retningslinjene (Lov for Rødde FK) med stiftelsesprotokollen. Det er i 

tilknytting til saken vurdert at ett (1) varamedlem er tilstrekkelig for å sikre nødvendig 

vedtaksdyktighet i styret.  

Styret har samtidig funnet det riktig å foreslå en utvidelse av antall medlemmer i styret fra tre (3) til 

fire (4). Bakgrunnen til dette forslaget er å inkludere alle utvalgsledere (se egen sak om 

organisasjonsplan – sak 7) som ordinære medlemmer i styret.  

Da dette er en sak som omhandler lovendring, må 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet være 

positiv til denne endringen for at den skal bli implementert i Lov for Rødde FK.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet vedtar at det fra og med 2014 skal velges fire (4) ordinære medlemmer til styret. 

2. Årsmøtet vedtar at det fra og med 2014 skal velges ett (1) varamedlem til styret.  
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SAK 6 b) – Fastsettelse av medlemskontingent for 2014, herunder familierabatt  

Medlemskontingent er p.t. fastsatt til kr 200,- pr medlem. Det er ikke gitt anledning for 

familierabatt.  

Det foreslås at familierabatt innføres fra og med 2014 på en slik måte at familiepris til enhver tid 

tilsvarer prisen for to fullt betalende medlemmer. Som foregående sak er dette en lovendring, og 

krever tilsvarende flertall for å bli implementert. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Medlemskontingent for 2014 fastsettes til kr 200,- pr medlem.  

2. Fra og med 2014 innføres familiepris, som til enhver tid skal tilsvare prisen for to fullt 

betalende medlemmer.  
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SAK 6 c) – Benyttelse av ekstern regnskapsfører 

Rødde FK vil med sin kompleksitet og egenart ha behov for en profesjonell regnskapsførsel. Det er 

særlig viktig med oversikt, ryddighet og overholdelse av tidsfrister, kombinert med løpende kontroll. 

Ansvaret for dette kan ikke delegeres bort fra styrets oppgaver, men styret kan innhente hjelp og 

støtte fra andre enn styret selv dersom årsmøtet gir sin godkjennelse.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å benytte ekstern regnskapsfører. Fullmakten inkluderer også daglige 

og løpende regnskapsmessige oppgaver, som betaling av fakturaer o.l. 
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SAK 6 d) – Budsjett 2014 

Som nyetablert klubb er det helt nødvendig og essensielt med et nøkternt og realistisk budsjett. 

Klubben mangler egenkapital, og budsjettet for neste driftsår skal derfor være i balanse eller vise 

overskudd. Samtidig ønsker klubben en sportslig satsning som er avhengig av forutsigbare rammer i 

et vist omfang.  

Det fremlagte forslag til budsjett 2014 gir rom for en god sportslig satsing.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet vedtar budsjett 2014 med følgende hovedinndeling: 

Inntekter:  
Salgsinntekter / kampinntekter 130 000 
Overføring fra eget aksjeselskap 150 000 
Deltagelse NM 95 000 
Tilskudd NFF 275 000 
Treningsavgifter 120 000 
Medlemsavgifter 10 000 
Sponsorinntekter 1 725 000 
Andre inntekter 40 000 
Sum inntekter 2 545 000 
  
Kostnader  
Utgiftsrefusjoner / lønn 875 000 
Serieavgift NFF 110 000 
Leie baner / haller 325 000 
Materiell / utstyr 230 000 
Dommerkostnader 105 000 
Styrehonorar 100 000 
Arrangementskostnader 40 000 
Skadebehandling 30 000 
Sosiale arrangement 40 000 
Andre driftskostnader 50 000 
Forsikringer 30 000 
Konsulenttjenester 120 000 
Kontigenter / gebyr / påmeldinger 40 000 
Reisekostnader 450 000 
Sum kostnader 2 545 000 
  
Driftsresultat 0 

 

2. Styret gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige omprioriteringer innenfor budsjettet, samt 

bruk av eventuelle nye inntekter.   
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SAK 6 e) – Endring av navn 

Styrene i Melhus Fotball og Tiller Fotball innledet høsten 2012 et samarbeid hvor målsetningen var å 

etablere en toppfotballsatsning i en egen fotballklubb på herre senior -og juniornivå med Melhus og 

Tiller som rekrutteringsområde. Bakgrunnen for dette var en erkjennelse av at klubbene hver for seg 

ikke hadde kapasitet til å utvikle et tilstrekkelig tilbud for spillere som hadde toppfotballambisjoner.  

 

Intensjonen bak det sportslige samarbeidet var å beholde breddetilbudet i de to separate klubbene, 

mens det spissede tilbudet skulle gis i den nye klubben. Dette kan illustreres som vist i figuren under. 

 

 
 

Det sportslige samarbeidet ble innledet i henhold til intensjonen i sesongen 2013, hvor Tiller ILs 

plasser i divisjonsspillet ble benyttet. Samarbeidet ble skissert og gjennomført under arbeidstittelen 

«Melhus Tiller Fotball Klubb». 

 

Tiller IL vedtok på sitt årsmøte 29.august 2013 å overdra sine plasser i 3.divisjon, 4.divisjon og junior 

1 til en ny klubb i henhold til intensjonene som skissert over. I forbindelse med planlegging og 

formell opprettelse av den nye klubben ble det gitt tydelige signaler av Sør-Trøndelag idrettskrets at 

arbeidstittelen «Melhus Tiller Fotball Klubb» ikke ville bli godkjent som navn. Av tidsmessige årsaker 

knyttet til innmelding til fotballforbundet for sesongen 2014, ble derfor Rødde Fotball Klubb valgt 

som navn på den nyopprettede klubben.   

 

Arbeidstittelen «Melhus Tiller Fotball Klubb» eller MTFK er et navn som har «satt» seg i omtale av 

klubben både internt og eksternt. Styret erkjenner at navnet ihht gjeldene retningslinjer må 

tilkjennegi forskjellen mellom Melhus IL og Tiller IL ytterligere, og foreslår å tydeliggjøre dette 

gjennom å benytte «Toppfotball» i navnet. Dette vil etter styrets mening ikke være en vesentlig 

endring som medfører forvirring i forhold til arbeidstittelen på klubben.  

 

Styret sendte i desember 2013 søknad til Sør-Trøndelag idrettskrets om navneendring til Melhus 

Tiller Toppfotball Klubb. Et endelig vedtak i idrettskretsen betinger at årsmøtet fatter vedtak om 

navneendring. Dersom idrettskretsen ikke godkjenner vår søknad, betinger en eventuell 

klagesaksbehandling tilsvarende vedtak i årsmøtet. En slik klagesaksbehandling vil skje i regi av 

Idrettsforbundet. 

Ny klubb 

Treningsgruppe 1 

Ny klubb 

Treningsgruppe 2 

Tiller IL: G16 – G19 og senior 

Melhus IL: G16 – G19 og Senior 

Tiller IL: barne- og ungdomsfotball 

Melhus IL: barne- og ungdomsfotball 

Ny klubb: 

Senior 1 

Senior 2 

Junior 
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Styret vil samtidig gjøre årsmøtet oppmerksom på at det er sendt søknad til Trøndelag Fotballkrets 

om å benytte terminlistenavnet «MTFK». Dette er ikke en navneendring og trenger således ikke et 

vedtak i årsmøtet. Søknad om å benytte terminlistenavn skjer uavhengig av endring av klubbens 

navn. Dersom både idrettskretsen og idrettsforbundet ikke skulle godkjenne vår søknad om 

navneendring, vil «MTFK» som terminlistenavn være «å leve med» selv om det juridiske navnet da 

forblir Rødde FK. Dette fordrer selvfølgelig at fotballkretsen godkjenner vår søknad om benyttelse av 

terminlistenavn. 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet vedtar at klubben søker om navneendring fra Rødde Fotball Klubb til Melhus Tiller 

Toppfotball Klubb. En eventuell navneendring skjer umiddelbart etter at en godkjennelse er 

gitt. 

2. Årsmøtet vedtar at klubben søker om å benytte MTFK som terminlistenavn. En slik søknad 

skjer uavhengig av søknad om navneendring. 
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Sak 7 - Organisasjonsplan for Rødde FK 

Styret i Rødde FK består av leder, nestleder og ledere av de fire utvalgene som er vist nedenfor. Det 

er 1 varamedlem til styret. Økonomi –og markedsutvalget har i tillegg til ordinære medlemmer en 

ekstern regnskapsfører knyttet til seg. 

 

  

 

Leder 

Nestleder 

Leder 

 

SPORTSLIG 

 

Medlemmer 

Leder 

 

ØKONOMI -OG 
MARKED 

 

Medlemmer 

Regnskapsfører 

Leder 

 

MERKEVARE -OG 
KOMMUNIKASJON 

 

Medlemmer 

Leder 

 

ARRANGEMENT   

 

Medlemmer 
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Sak 8 – Valg 

Valgkomiteen har bestått av: 

 Arnt Jensen, leder 

 Arve Holm, medlem 

 Tormod Knutsen, medlem 

Joar Solem ble ved stiftelsen oppnevnt som varamedlem. 

Joar Solem har ikke deltatt i valgkomitearbeidet da han selv er foreslått til verv i klubben. 

Valgkomiteen vil med dette fremlegge forslag på følgende kandidater, med påfølgende forslag til 

verv og funksjonsperiode: 

 

STYRET 

 Tore Havdal, leder (2 år) 

 Vidar Broholm, nestleder (1 år) 

 Tarjei Finsrud, medlem (2 år) (leder av økonomi –og markedsutvalget) 

 Geir Arne Krisitiansen, medlem (1 år) (leder av sportslig utvalg) 

 Ida Melhuus, medlem (2 år) (leder av merkevare –og 

kommunikasjonsutvalget) 

 Sissel Moslet Finsrud, medlem (1 år) (leder av arrangementsutvalget) 

 Roger Monsen, varamedlem (2 år) 

 

REVISORER 

 Joar Solem (1 år) 

 Niklas Iversen (1 år) 

_______________________________________________________ 

VALGKOMITE 

Styret vil dette foreslå følgende kandidater til valgkomite: 

 Arnt Jensen, leder (2 år) 

 Jon Gunnar Halgunset, medlem (2 år) 

 Martin Nilsen, medlem (1 år) 

 Jørn Andre Hugdal, varamedlem (1 år) 
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Representasjonsrett 

Følgende personer foreslås oppnevnt som representanter til årsmøte/ting eller møte i overordnede 

organisasjonsledd: 

 Jon Gunnar Halgunset 

 Geir Arne Kristiansen 

 


