
 

  

 

 

Årsmøte            

IK Grand Bodø 

13.03.2023 



 

13.03 2023 kl. 1900 Grandhytta 
 
Saksliste med styrets innstillinger: 
 

1- Åpning, godkjenne stemmeberettigede 

2- Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3- Konstituering 

a. Valg av dirigent. Halvard Johansen foreslås 

b. Valg av referent. Terje Strand foreslås 

c. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

4- Klubbens årsmelding for 2022 samt gruppenes årsmeldinger 
Innstilling til vedtak: Årsmeldinger vedtas 

 

5- Regnskap for 2022 med revisors beretning  

Innstilling til vedtak: Årsrapport godkjennes. 

 

6- Budsjett for 2022 vedtatt av styret. 

Innstilling til vedtak: Budsjett vedtas godkjent 

 

7- Plassovertakelse 1.div Kvinner 

Innstilling til vedtak: Det vedtas at Bodø/Glimt kan søke om plassovertakelse i 
henhold til rammene beskrevet i sak 7. 

 

8- Medlemskontingent. 

• Kr 800,- pr kalenderår for aktive spillere. 
• Kr 1950,- pr kalenderår for familiemedlemsskap. 
• Kr 200,- pr kalenderår for støttemedlem, trenere og tillitsvalgte. 
• Kr 200,- pr kalenderår for dommere. 

Innstilling til vedtak: Satser for 2022 videreføres i 2023 
 

9- Valg styre, valgkomite og kontrollkomite.  

Innstilling til vedtak: Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité vedtas, og 
det gis fullmakt til påtroppende styre til å velge ny valgkomité. 

 

10- Valg av revisor 

Innstilling til vedtak: Ernst og Young 

 



 

4 - Klubbens årsmeldinger  

 
STYRETS ÅRSMELDING 2022 
 
1.  Klubbens hovedmål er fotballaktivitet for kvinner, menn, barn og unge, både bredde og 

toppfotball. Aktiviteten gjennomføres i all hovedsak i Bodø Kommune.  
 
Per 31.12.2022 har klubben 479 medlemmer: 
 
a.  Old Boys:    5 medlemmer 
b.  Støttemedlemskap  13 medlemmer 
c.  Dommere   19 medlemmer  
d.  Hederstegn   42 medlemmer 
e.  Æresmedlemmer  65 medlemmer 
f.  Fotballgruppa BU  258 medlemmer 
g.  Fotballgruppa kvinner  49 medlemmer 
h.  Fotballgruppa herrer  28 medlemmer 
 
2.  Sport  
 
Klubbens A-lag kvinner og menn fikk begge spille seriespill i 2022. A-lag kvinner endte på en 7.plass 
i 1.div Kvinner, og A-lag herrer endte på 2.plass i 4.div HESA.  
     
Barn og ungdoms-lagene har fått spille full sesong, med mye god og morsom fotballaktivitet.  
 
Klubben fikk gjennomført to av sine tre store turneringer, Bodø Cup og Kiwi Bama Cup (tidligere Eat 
Move Sleep), som begge ble en suksess!  
 
3.  Styret har i 2022 bestått av: 
 
a.  Styreleder   Steinar Røst 
b.  Nestleder    Bjørn Håvard Bendiksen Wold  
c.  Styremedlem   Terje Strand 
d.  Styremedlem   Marit Sivertsen 
e.  Styremedlem   Bjørn E Eide 
f.  Styremedlem   Lill-Merethe Sveggen 
g.  Styremedlem   Evy Nymo 
h.  Varamedlem   Gunn Rita Mjelde 
 
4.  Gruppene har i 2022 vært ledet av: 
 
a.  Fotballgruppa Kvinner:  Administrasjon v/Daglig Leder Erlend Asbøl og Cato Hansen 
b. Fotballgruppa BU:  Administrasjon v/leder Erlend Aulie 
c.  Fotballgruppa Herrer:   Bjørn Eide  
d. Dommergruppen:  Kjell Nikolaisen 
 
5.  Komiteene har i 2022 bestått av: 
 
a.  Valgkomiteen:   Marit Røst – Elisabeth Lund Andersen – Ole Petter Sveggen 
b.  Kontrollkomiteen:   Dag Trygve Berntsen – Magne Risvik 
 
 



 

6.  Klubben har i 2022 hatt følgende ansatte:  
 
a.  Daglig Leder:    Erlend Asbøl 
b. Hovedtrener A-lag K:  Cato Hansen 
c. Hovedtrener A-lag H:   Cato Moan 
d.  Leder Grand Extra/FGBU: Erlend Aulie 
e. Hovedtrener Rekrutt/NTG: Ermir Strati 
f. Utviklingssjef Jenter:  Thomas Aakvik 
g. Fysisk trener A-lag K/NTG: Casey Diggs 
h. Keepertrener A-lag K:  Bård Abrahamsen 
i. Ass. Trener A-lag  Tamara Carillo (tom 1.juni) 
j. Ansatte FFO:   Tor Kvig Andreassen, Anna Johansen, og mindre engasjement 
 
I tillegg har klubben flere små engasjement til ulike prosjekter som skaper aktivitet.  Sykefraværet har 
i 2022 vært lavt.  
 
 
7.  Økonomisk utvikling 
 
Klubben har i 2022 driftet nøkternt og forsvarlig. Det har blitt økte kostnader og mindre inntekter ihht 
budsjett noen steder, og mindre kostnader og mer inntekt ihht budsjett andre steder. Klubben i sin 
helhet gikk med 298 934 ,- i overskudd i 2022. 
 
De aller fleste lag er nå innlemmet i klubbens økonomiske system i Sparebanken med egne kontoer. 
Regnskap føres av alle økonomiansvarlige, og blir regnskapsført i slutten av året i klubbens regnskap. 
I 2022 utgjorde lagenes overskudd 82 698,- av det totale overskuddet. 
 
 
8.  Andre betraktninger rundt økonomi 
 
Klubben har et lån til Bodø Kommune som må nedbetales. Nedbetalingen startet i 2021, og er tenkt å 
ha en nedbetalingsperiode på 10 år. På grunn av høye rentesatser steg betalingen i 2022 ganske 
betydelig og havnet på 147 000,-.  
 
 
9.  Miljøpåvirkning 
 
Klubbens aktiviteter påvirker etter styrets oppfatning ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for 
denne type virksomhet. Reiseaktiviteten er nok den faktoren som utgjør størst forskjell, men det er 
styrets oppfatning at det er begrensede muligheter for å påvirke denne. Klubben har i 2022 testet 
sorteringssystem under en turnering med middels hell.  
 
 
10.  Framtidsutsikter 
 
IK Grand Bodø ønsker å fortsette med å fremstå som en sterkt sentrumsklubb. I tiden som kommer 
ønsker vi å utvide våre aktivitetstilbud til å gjelde mer enn bare fotball. Vi ønsker å knytte 
sentrumsaktiviteten tettere sammen, og ser på dette som et løft Bodø behøver.  
 
Vi vil fortsatt jobbe hardt for å skape fotballglede for barn, unge og voksne. Vi ser imidlertid at 
rekrutteringsgrunnlaget i sentrum blir dårligere og dårligere, og dette påvirker også klubbens 
rekruttering. Vi ser også dessverre en betydelig reduksjon av klubbens medlemmer, og dette er noe 
klubben må ta på alvor i tiden som kommer.  



 

ÅRSMELDING 2022 Administrasjon og FGK 
 
Organisasjon:  
 
Fotballgruppen Kvinner drives av klubbens administrasjon og inngår i årsberetningen til 
administrasjonen.  
 
For å kunne drifte denne gruppen på nivået vi ønsker er vi avhengige av at administrasjon og sport 
jobber tett sammen. I 2022 har denne gruppen bestått av daglig leder, trenerteam a-lag og rekruttlag og 
utviklingssjef jenter. Kontakten mellom a-lag og rekruttlag har vært tett, og vi har i 2022 også etablert 
en større bro mellom våre ungdomslag og rekruttlaget, mye gjennom vår utviklingssjef for jenter.  
 
Det er mange ressurser involvert i denne gruppen, og samarbeidet vårt med NTG er særs viktig for å 
kunne drifte FGK slik vi gjør i dag. Vi ser mot ytterligere utvidelse av samarbeidet allerede fra 2023.  
 
Administrasjon og FGK hadde i 2021 følgende ressurser ansatt: 
Erlend Asbøl – daglig leder  
Erlend Aulie – administrerende leder FGBU og Grand Extra  
Thomas Aakvik – Utviklingssjef jenter 13-19 år og administrasjon, og etter hvert NTG 
Cato Hansen – Hovedtrener a-lag kvinner og trener NTG 
Ermir Strati – Hovedtrener rekruttlag og trener NTG og NTG-U 
Casey Diggs – Fysisk trener a-lag kvinner og NTG 
Bård Abrahamsen – Keepertrener a-lag kvinner og rekruttlag 
 
Økonomi 
 
Her henvises det til årsrapport med regnskap fremlagt på årsmøte 
 
Sport  
 
A-lag: 
A-laget fikk i 2022 spille 1.divisjon Kvinner, og endte til slutt på en 7.plass. Dette anses som en god 
prestasjon som nyopprykket. Marginene er små for å ta ytterligere steg på tabellen, og 2023 blir meget 
spennende.  
 
Vi ser imidlertid at konkurransen på kvinnesatsing blir større og større, og det kommer til å kreve mer 
og mer i tiden som kommer. Dette er en nasjonal satsing som skal styrke jente- og kvinnefotballen i 
Norge, og her blir det viktig at vi, så lenge vi har denne satsingen, er med på toget.  
 
 
Rekruttlag: 
B-lagets rolle er først og fremst som utviklingsarena for spillere som ønsker å spille på toppnivå. I 
løpet av sesongen 2022 har det vært jobbet veldig godt. Det jobbes målbevisst med forståelse av krav 
og forventninger til det å bli en toppspiller. Samhandlingen mellom A-lag og B-lag har fungert godt og 
mange spillere fra vårt rekruttlag har vært involvert i trening og/eller kamp for A-laget. 
 

Laget har gjennom 2022 trent godt og fått flere nye talentfulle spillere i troppen. Dessverre har det blitt 
lite kamper utenom seriespill. På våren dro laget, i samarbeid med NTG til Spania på treningsleir hvor 
laget møtte Malaga City og spilte en miniturnering som ga god matching. Ut over det har laget deltatt i 
3.div kvinner og G16 2.div.  
 
 
 
 



 

Aktiviteter FGK: 
 
 
SNN Jenteakademi:  
IK Grand Bodø har tett og godt samarbeid med våre hovedsponsorer. Vi har et utvidet samarbeid med 
SNN om klubbens jentesatsing og arbeid for å oppnå like muligheter for gutter og jenter. I 2022 har vi 
fått gjennomført mange gode tiltak som skal bidra positivt inn på jentesiden i årene som kommer. 
 
Mars 2022: Spisset fotballskole jenter 10-14 år. Rundt 70 deltakere.  
 
Juni 2022: Treningssamling for jenter født i 07 og 08. Her kom det i overkant av 25 jenter som var en 
hel helg sammen med oss. Helga innebar 4 treninger, 1 kamp og noen foredrag for spillere og foreldre 
om klubben, NTG og mental trening. 
 
Juni 2022: Jenteakademi på Fauske: Her var vårt a-lag instruktører for jenter 6-19 år. Rundt 50 
deltakere.   
 
Juli 2022: Jenteakademi på Sortland. Vårt a-lag kvinner var på Sortland og gjennomført en 
fotballskole for alle jenter i alderen 6-19 år. Dette ble svært godt tatt imot av klubbene vi hadde dialog 
med, og noe som er ønsket å gjøre årlig.  
 
August 2022: Treningssamling lik den i juni med samme opplegg og rundt samme antall deltakere.  
 
Aktiviteter Grand Extra 
 
FFO 
I løpet av vinteren og våren 2022 har vi måttet delvis ha stengt FFO på grunn av koronapandemien og 
gjeldende restriksjoner og regelverk. Vi har heldigvis fått kompensert en god del av tapet gjennom 
statens stimuleringsordning. Det er stor aktivitet på FFOen, og det er 20-25 deltakere hver man-ons, 
med noen på venteliste. Vi ser en tendens til at barn slutter i løpet av høstsesongen, naturlig nok. Dette 
gjør at vi kanskje kommer i en posisjon hvor vi må promotere tilbudet allerede fra januar. Vi har flere 
ansatte som instruktører, men tidspunktet FFO avholdes på, gjør at det er utfordrende å ha 
forutsigbarhet. 
 
 
Aktiv i sentrum  
Prosjektet aktiv i sentrum fikk i 2022 sitt største løft noensinne. Det startet trått med 
koronarestriksjoner og lite mulighet for å kunne gjennomføre. Ut over høsten var vi imidlertid i dialog 
med Østbyen, Aspåsen og Bankgata Ungdomsskole, og bestemte oss for å søke midler hos 
gjensidigestiftelsen. I starten av desember 2021 ble vi overasket med en sjekk på 243 000,-! Dette gir 
oss rom og muligheter for å utvikle prosjektet i enda større grad allerede i 2022. Det har gjennom 
høsten 2022 vært stor deltakelse blant barn og ungdom. Vi har hatt rundt 30 ungdommer som 
aktivitetsledere og rundt 100-120 barn i aktivitet hver uke. Dette kan delvis videreføres i 2023 allerede 
nå etter støtte fra samfunnsløftet. Tiltaket er imidlertid like avhengig av andre midler for å kunne 
gjennomføres.  
 
 
Åpen hall:  
I sommer og under høstferien arrangerte vi åpen hall for alle barn i aldersgruppen 10-14 år. Dette var 
en stor suksess, hvor et sted mellom 3-400 unike barn deltok. Mange av dem var med flere ganger. 
Dette er et tiltak vi ønsker å videreføre i 2023.  
 
 
 
 



 

Friday Fun: 
Vi fikk høsten 2021 tilbud om å overta driften av et aktivitetstilbud som kalles Friday Fun. Dette er 
primært et tilbud om gratis aktivitet for aldersgruppen 13-19 år hver fredag fra 19.00-22.00 i Bankgata 
Flerbrukshall. Dette tilbudet er svært godt likt blant ungdommene i byen, og det er stort sett et sted 
mellom 40-70 ungdommer innen hver uke. Dette skal videreføres også i 2023, nå finansiert av 
samfunnsløftet for året 2023, men er avhengig av støtte for å være bærekraftig.  
 
Erlend Asbøl  
Daglig Leder 
 
Erlend Aulie 
Administrativ Leder FGBU og Grand Extra 
 
 

Årsberetning Fotballgruppe Herrer 2022 

Gruppestyret 

Det har ikke vært etablert et gruppestyre i FGH for 2022 men Bjørn Eide har allikevel fungert som 

leder FGH og har også vært FGHs representant i Hovedstyret.   

Koordinering og drift av gruppen har vært administrert av Daglig leder, Bjørn Eide (alt mulig med 

fokus på Herre A), Ketil Pedersen (loppemarked).  

Juniorgruppa har i stor grad vært selvstyrt og har selv vært ansvarlig for daglig drift.  

Gruppens økonomistyring ble i 2022 sterkt preget av flytting av loppemarked, som dessverre tok langt 

lengre tid enn planlagt. Vi fikk imidlertid likevel noe kompensasjon fra lottstift grunnet 

koronapandemien tidlig på året. Det ble også spart en del kostander knyttet til reise, som gjorde at 

gruppen endte på et resultat på ca -5 000,-. 

Året 2022 var et «normalår» der man var i full drift etter koronasesongen i 2021. Vi har allikevel holdt 

et relativt høyt aktivitetsnivå på dugnadsfronten, med loppemarkedet som hovedinntektskilde. 

Loppemarkedet ble drevet av Ketil Pedersen, med Bjørn Eide som koordinator. På grunn av flytting av 

loppemarkedet til ny lokasjon pga oppsigelse i gamle lokaler, kom man ikke i gang med full drift av 

loppemarkedet før ca 1. april 2022, noe som resulterte i reduserte inntekter fra loppemarkedet for året 

2022. Driften har nå normalisert seg, og man forventer å nå budsjettert inntektsnivå for 2023. 

Grand Herrer A - 4.div HESA sesongen 2022 

Vi startet sesongoppkjøringen til 2022-sesongen i januar 2022. Vi trente gjennom vintersesongen med 

3 økter pr uke, hvorav 2 økter ute på AKG og 1 økt inne i Nordlandshallen  

Trenerapparat ved oppstart sesongen 2022: Cato Moan (hovedtrener) Erlend Asbøl (spillende 

keeper/assistenttrener, Kåre Nordland, hovedtrener G19 og assistent herrelaget, Bjørn Eide 

(oppmann). 

Da sesongoppkjøringa startet hadde vi mistet noen få spillere fra sesongen før, i all hovedsak til 

førstegangstjeneste og studier. Men vi hadde et tett og godt samarbeid med Grands juniorlag, der vi all 

hovedsak slo sammen de treningsgruppene, og vi fikk også meget positivt tilskudd til gruppa da flere 

spillere fra 2005-kullet kom til Grand.  



 

Sesongen 2022 ble en sportslig god sesong for A-lag herrer. Vi spilte 16 kamper, vant 12, spilte 2 

uavgjort og tapte 2, målforskjell 61-22. Vi endte på en meget solid 2.-plass i 4.div HESA, kun 3 poeng 

bak serievinner Mosjøen. Målsetningen før sesongen var å bli bedre enn sesongen før, og den 

målsetningen nådde vi. Grand var ubeseiret i høstsesongen 2022.  

Vi videreutviklet også samarbeidet mellom G19 og A-laget med felles treninger og utveksling av 

trenerressurser mellom lagene. 

 

Grand Junior G19 sesongen 2022 

Grand Junior G19 ble trent av Kåre Nordland og Bjørn Erik Jensen.  Laget har i hovedsak bestått av 

spillere født i 2004 og 2005. 

Grands G-19 lag hadde en meget god sesong i 2022 og ble seriemestere i Salten og kretsmestere i 

Salten, med solide 48-14 i målforskjell på 10 seriekamper og seier over Rana FK i kretsfinalen. I 

tillegg til gode prestasjoner for eget lag, var flere av spillerne toneangivende på Grands Herrelag i 4. 

divisjon. Det er etablert et meget godt samarbeid med klubbens A-lag. 

Sesongen 2023 

Etter sesongen har vi mistet noen få spillere; noen har forlatt klubben og byen, mens andre har trappet 

ned eller gitt seg helt. Men vi har også hatt tilgang av en del nye spillere, samt at vi har slått sammen 

A-laget og G19-laget til ei felles treningsgruppe, men med 2 kampgrupper, der en gruppe spiller i 4. 

div og en gruppe spiller i 5.divisjon. Pr 1. mars 2023 har vi ei solid spillergruppe på ca 30 spillere. Det 

jobbes også godt med hospitering mot klubbens G16 og G17 lag. 

Grand Herrer senior trenes i 2023 av Erlend Edvardsen Asbøl som hovedtrener, med Kåre Nordland 
og Bjørn Erik Jensen som assistenttrenere. Bjørn Eide fortsetter som lagleder/oppmann. 
 
Bjørn Eide 
Leder Fotballgruppa Herrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÅRSMELDING 2022 FGBU 
 
Barn- og Ungdomsutvalget: 
 
Året 2022 startet med koronautbrudd og regler knyttet til dette. Dette preget de to første månedene, 
men fra mars har klubben fått drifte stort sett slik vi ønsket. Noe som har vært kjærkomment etter et 
par år med restriksjoner.  
 
Barn- og Ungdomsutvalget i FGBU har i løpet av 2022 gjennomført 1 fysisk møte samlet. Pluss en 
god del møter, mailutveksling og telefonsamtaler internt med ulike grupper. Vi fikk i 2022 
gjennomført Bodø Cup og Kiwi Bama Cup, men dessverre ikke NorEngros Cup på grunn av 
koronapandemien. Begge turneringene som ble gjennomført uten koronarestriksjoner. Hvor vi fikk 
gjeninnført overnatting under Bodø Cup, samt aktivitets telt under Kiwi Bama Cup. 
 
Undertegnede benytter anledningen til å bruke samme tekst som i fjor med å takke samtlige i 
Ungdomsutvalget. Det er fortsatt ikke få timer i uken dere bruker for å legge til rette for driften av 
FGBU og dere som sitter her i utvalget har bidratt i mange år nå med like stor iver og lyst for å legge 
til rette for aktivitet. Tusen takk! 
 
Hver eneste dag i 2022 var det enten en trener, foreldrekontakt, dugnadsansvarlig, kasserer, 
webansvarlig eller en annen rolle som har gjort en fantastisk jobb for våre lag i FGBU. Dere er 
FGBUs viktige hverdagshelter og skaper aktiviteten FGBU prøver å legge til rette for. Tusen takk! 
Uten dere hadde det ikke vært mulig å skape disse fantastiske øyeblikkene i 2022 også. 
 
Sport:  
 
Vi har i 2022 hatt over 60 trenere/hjelpetrenere i FGBU, og de fleste av disse er foreldre-trenere.  
Klubben har hatt videreført fokus på trenerutvikling og kompetanse rundt lagene gjennom året 2022. 
Med blant annet flere trenere på Grasrottrener 3 og 4 i vår. I tillegg gjennomførte en av våre 
trenerveiledere Grasrottrener 1 for syv av våre nyeste trenere i klubben.  
 
2022 var et greit rekrutteringsår. Klubben har sammen med styret endret strategi for rekruttering, noe 
som skal bære frukter i årene fremover. For gutter født i 2015 har det vært noe frafall, mens det på 
jentesiden har blitt med 1 eller 2. Årsaken til dette har fortsatt mye å gjøre med at Bodø/Glimt startet 
opp med jentefotball i 2020. 2016 kullet startet opp ved skolestart i høst. Der har klubben stilt med 
trenere fra Rekruttlaget gjennom høsten. Dette laget har foreløpig ca 10 utøvere, hvor 8 er gutter. Nye 
trenere er utvalgt og tar over laget ved nyttår.  
 
Våre G2012 og G2010 lag hadde dessverre ikke nok spillere / ledere til å fungere som lag i 2022 
sesongen. Disse besluttet å fusjonere med henholdsvis Grønnåsen og Bodø/Glimt.  
Videre ble våre to J2006 lag slått sammen før sesongen 2022. Dette har påvirket klubben hele året. 
hvor foreldre har kommet med sine innspill rundt dette til klubb, sportslig utvalg og trenere 
gjennomgående gjennom året. Klubben har gjennomført flere møter knyttet til dette. Med spillere, 
foreldre og trenere. Planen videre for denne grupper er å bli en del av juniorlaget for 2023. Dette laget 
vil gjennomføre samarbeidsøkter med J2007 en eller flere ganger i uken.  
 
Som alltid er det stor kollisjon med forventingene til treningstid, plass og antall timer 
mange av våre lag ønsker, i forhold til hva vi som klubb kan tilby. Spesielt på vinterstid er dette en 
stor utfordring for klubben, men dette gjelder nok også for de aller fleste klubbene.  
Det er også en utfordring for FGBU at treningstid varierer i både antall timer, tid og dager til hver 
timefordeling som blir gjort av Bodø Kommune og Bodø Spektrum. Det gjør det vanskelig å gjøre 
tildelingen ut til lagene forutsigbar. I tillegg ser vi at svært mange av timene vi får utdelt i 
Nordlandshallen går bort på grunn av arrangementer.  
 



 

Når det gjelder laginndelinger hadde vi i 2022 flere kull på guttesiden uten lag. G2010, G2009, G2008 
og G2012. På jentesiden er det litt bekymringsfullt at vi har såpass få spillere på de yngste lagene, men 
vi har også sett tidligere at jenter kommer til fotball litt senere enn guttene. Det ser også lovende ut for 
våre eldre jentelag med unntak av 2009-kullet, som er få til å gjennomføre 11er fotball. Jenter født 
2009 er et generelt lite kull i byen, med bare 4 klubber som stiller lag.  
  
I 2022 ble serieoppsettet slik som i 2021; J13-J15-J17/19, altså sammenslåtte serier. 
 
Sportslige resultater: 
 
Lagenes resultater i 2022-sesongen: Klubben kunne krone to kretsmestere i året som gikk. Junior 
Herrer i G19 serien og J2007 i J15 serien.  
J16 spilte seg et stykke videre i NM J16, men tapte for LSK i runde 2.  
 
Vi har i år også hatt flere spillere på krets- og regionsamlinger igjennom hele året. 
 
Økonomi: 
 
Fotballgruppe barn og ungdom (FGBU) har i 2022 gått med et underskudd på ca kr. 25 000,- 
Avdelingen har fått inn mindre enn budsjettert på treningsavgift grunnet færre medlemmer, og LAM-
midler da det tidligere år har vært overrapportert antall medlemmer klubben har i gitte alderstrinn. 
FGBU har også spart en god del utgifter, samt Bodø Cup gikk med et betydelig større overskudd i 
2022 enn forventet.   
 
Gruppen har hatt god likviditet gjennom hele året, og har betalt inngående fakturaer og 
dommerregninger innen betalingsfristene. Det er stor aktivitet i FGBU, og dermed svært mange bilag 
hver måned. Terje Strand har tatt seg av dommerregninger, mens daglig leder tar seg av øvrig 
økonomi, og sender bilag til regnskapsfører i SpareBank 1 ved forespørsel.  
 
Lagene i FGU dekker selv sine utgifter til bl.a. deltagelse turneringer, og foreldregruppene har gjort en 
fantastisk innsats for å skaffe inn penger til lagskontoene. 
 
Oppsummering Jentesiden Sesongen 2022 
 
Equinor Landslagsskole (NFF Nordland): 
Gjennom vinteren hadde klubben mange spillere innom område- og kretssamlinger og kretsens 
nyvinning Toppgruppe Jenter. Hele 26 forskjellige spillere deltok på område- og/eller kretssamlinger 
og klubben var også representert på kretslagsnivå på alle årskullene (2006, 2007 og 2008) som var 
inne i Landslagsskolen. 
 
Klubben hadde fire jenter som deltok på Landslagsskolens nest øverste nivå, Equinor Talentleir. 
Linnea Bardo Camitz deltok på 2006-årgangens talentleir i februar. Thale Hauge og Emma 
Dorthea Christensen deltok på begge talentleirene for 2007-årgangen (Sarpsborg i mars og 
Porsgrunn i juni). Runa Hardesty (2008) fikk muligheten til å delta på Talentleiren i Porsgrunn i 
juni. En virkelig god referanse for jentene å få måle seg opp mot mange av landets beste 
spillere.  
 
NM J16/J19 Telenor Cup: 



 

Som tidligere år deltok kubben også i 2022 i NM både i J16 og J19. Klubbens 
eldste lag var direkte kvalifisert gjennom klubbens plass i 1.divisjon. Første 
runde gikk borte mot Innstranda. Tomålsledelse ved pause endte til slutt med en 
komfortabel 6-0 seier. FK Mjølner ble motstander i cupens andre runde. Grand 
gikk i 2-0 før Mjølner reduserte halvveis i andre omgang. Grand svarte derimot 
med en gang og scoret to mål til på slutten, slik at kampen endte 5-1. I tredje 
runde ble Grand satt opp borte mot TIL 2020. Etter tre scoringer på rappen 
midtveis i første omgang ble hjemmelaget for sterke. Grand reduserte like før 
pause, men to nye scoringer i kampens siste minutter sørget for 5-1 til 
hjemmelaget. 
 
J16-laget startet den lokale kvalifiseringen mot Innstranda, med en overbevisende seier med 12-0. I 
neste runde skulle Grand møte Halsøy IL. På tidspunktet kampen skulle spilles, kunne ikke Halsøy 
stille nok spillere og Grand fikk walk over til regional kvalifisering. Motstander der ble FK Mjølner. 
Kampen ble spilt i Narvik og de for anledning blåkledte leverte en svært overbevisende match. Hele 8-
2 vant Grand-jentene som dermed var klar for NM´s første ordinære runde hvor Tromsdalen ble 
motstander. Grand-jentene leverte en god kamp mot Tromsdalen på hjemmebane og vant til slutt 7-3, 
etter blant annet fire scoringer av Katja Kaspersen Rengård. I 2.ordinære runde (kvartfinale) ble laget 
satt opp borte mot Lillestrøm. Grand-jentene leverte en god omgang før pause, men det stod 0-0 ved 
pause. Lillestrøm scoret like etter pause på en dødball og økte ledelsen ved to kontringer utover i 
omgangen, uten at Grand klarte å finne hjemmelagets nettmasker. Et kjedelig 0-3 tap mot en god 
motstander, men gode referanser å ta med seg hjem.  
 
Ekstratiltak: 
Vinteren 2022 starter klubben opp ekstratrening for 13- og 14-åringene. Dette som et ekstra tilbud for 
de som var ivrige og interesserte i mer trening. Treningene gikk en gang i uken (hver tirsdag) og det 
har i snitt deltatt 18-20 spillere på hver trening. Hovedfokus for øktene har vært individuelle 
ferdigheter, samt at det har vært litt fokus på samme tema som lagene ukentlig jobber med. Ut over 
høsten fikk også 12-åringene ta del . På disse øktene er det ingen selektering, det er fritt fram for alle i 
aldersgruppene som ønsker å delta. Dette ekstratiltaket er videreført i 2023. 
 
Klubben startet også opp med rolletrening for aldersgruppen 15-16 år. Rolletreningene foregikk en 
gang i uken (hver torsdag). Etter samtaler med trenerne ble alle spillerne kategorisert (forsvar, 
midtbane og angrep) og invitert de ukene hvor deres roller hadde økt. Øktene har hatt et spesifikt 
opplegg rettet mot de ulike rollene Grand opererer med, med sterkt fokus på både individuelle 
ferdigheter. Dette ekstratiltaket er foreløpig ikke videreført, men vurderes gjenopptatt når det blir flere 
ledige timer fra 1.mai. 
 
NFF Nordland inviterte i samarbeidet med toppklubbene i kretsen (Grand og Bodø/Glimt) til et 
pilotprosjekt med ekstratrening for 11- 
åringer (2011-årgangen). Pga få tilgjengelig ressurser hos klubben, startet Bodø/Glimt opp aktiviteten 
både for gutter og jenter i januar. Frem mot sommeren tok Grand over og har siden da stått for regien 
på øktene for jentene. Det var et ganske lavt oppmøte i starten, men utover høsten fikk klubbene sende 
noen flere spillere og en kjernegruppe på 12-13 spillere gjorde at øktene ble både bedre og artigere for 
jentene som deltok. Dette er prosjektet er videreført for vinteren 2023 og det er nå 2012-årgangen som 
får  
 
SNN Toppklubbsamling: 
Klubben gjennomførte to samlinger for de mest lovende spillerne i 
aldergruppen 13-15 år i kretsene Nordland og Hålogaland. Til sammen 
31 spillere deltok, fra plasser som Sømna i sør til Narvik i nord. I tillegg 
deltok noen av klubbens egne spillere på samlingene. Klubben stilte 
med hele sitt sportslige apparat (A-lagstrener, keepertrener A-lag, fysisk 
trener A-lag, hovedtrener J19 Rekrutt og utviklingsleder) for å gi de 
inviterte jentene referanser på eget alderstrinn, et innblikk i klubbens 



 

modell for spillerutvikling, samt inspirasjon til videre trening. Jentene fikk veiledning på 
skadeforebyggende trening, hadde rolletrening med fokus på individuelle ferdigheter, økter med fokus 
samhandling og klubbens spilleprinsipper, samt spilte internkamp. Som avslutning overvar de også 
kamp med vårt A-lag. 
 
Kretsmesterskap: 
Klubben tok to kretsmesterskap på jentesiden. J19-1 Rekrutt vant 2.divisjon avdeling 6 Nordland etter 
å ha gått ubeseiret gjennom sesongen (ti seire og to uavgjorte). J15 (2007) kom seg til kretsfinalen 
etter å først ha vunnet både grunnspillet og sluttspillet i Salten. Kretsfinalen mot Selfors UL, ble en 
jevn og spennende kamp hvor Selfors tok ledelsen allerede etter ett minutt. Grand-jentene snudde 
kampen og gikk opp i 4-1 ledelse til pause. Selfors reduserte to ganger i andre omgang, men ledelsen 
holdt til slutt og Grand-jentene kunne juble over seier og kretsmestertittel.  
 
 
Resultater i turneringer: 
J13 (2009) gjorde en flott turnering i Piteå Summergames. Laget endte på andreplass bak Alta IF i 
gruppen. Seire mot Tromsø IL, Ulfstind IL og svenske Sunderby SK tok laget helt til semifinale. Der 
ble svenske Storfors AIK for sterke. I bronsefinalen ble det lokaloppgjør mot Innstranda som Grand-
jentene vant 1-0. Hele 47 lag deltok i J13-klassen. 
Også J16 deltok i Piteå Summergames. Laget ble nummer to i gruppa bak FA Sápmi. Etter seire i 
kvartfinale og semifinale var det klart for et nytt oppgjør mot FA Sápmi i finalen. 1-0 ledelse ved 
pause holdt dessverre ikke helt inn og FA Sápmi snudde kampen med to scoringer etter pause. Dermed 
ble det en flott sølvmedalje på J16-jentene. 
 
I oktober deltok Grand med J16 og et J15-lag i Northern Elite Trophy (NET) i Skellefteå. 
NET er invitasjonsturnering for lag nord i Norge, Sverige og Finland. J15-laget var et 
samarbeidslag med mellom Grand og NFF Nordland, med spillere fra Grand samt inviterte 
spillere fra klubber rundt om i Nordland. Begge lagene tok seg til finale etter hver sin 
gruppeseier. J16-lagets finale mot IFK Östersund endte 0-0 og gikk til 
straffesparkkonkkuranse, hvor Tuva Angellsen Reiertsen avgjorde for Grand. I J15-finalen 
mot Kungsnäs/Sidsjöböle ledet Grand 2-0 ved pause, men svenskene kom sterkt tilbake og 
scoret to ganger i andre omgang. Dermed ble kampen avgjort etter 
straffesparkkonkurranse, hvor svenskene trakk det lengste strået. 
 
J19 Rekrutt tok turen til Hjørring og Danmark for å delta i Dana Cup. Fire strake seire i gruppespillet, 
blant annet 2-1 mot Vålerenga, ga gruppeseier og plass i kvartfinalen. Sluttspillet startet med seier 1-0 
mot Skarphedin IL, før Steinkjer FK dessverre ble for sterke i semifinalen. Trønderne scoret to ganger 
uten at Grand klarte å kvittere og dermed endte det med en flott bronsemedalje til J19-laget. 
 
Oppsummering: 
 
2022 har vært et innholdsrikt år. Trenere og spillere virker stort sett fornøyd og motivert med 
aktivitetene klubben har lagt til rette for. Lagene har vært bevisst på å starte opp igjen med sosiale 
tiltak, noe som vi håper vil fortsette videre inn i 2023. Vi har heldigvis klart oss ganske bra gjennom 
pandemien, og vi begynner å se lyset i enden av tunellen. Med en så stor gruppe er det vanskelig å 
unngå noen utfordringer, men heldigvis er det utrolig mange flere positive opplevelser igjennom et 
helt år.  
 
Erlend Aulie 
Avtroppende Administrerende leder FGBU 
 
Thomas Aakvik 
Utviklingsleder Jenter 

 



 

5 – Regnskap 2022  

 

Årsregnskap ligger vedlagt. Revisjonsrapport offentliggjøres i forkant av, og fremvises på årsmøtet.  

 

Innstilling til vedtak: Årsregnskap godkjennes,  

 

6 – Budsjett IK Grand Bodø 2022 

 

 

Innstilling til vedtak: Foreslått budsjett godkjennes 

 

7 – Plassovertakelse 1.div Kvinner til Bodø/Glimt 

Bakgrunn 

Styrene i FK Bodø/Glimt og IK Grand Bodø inngikk 25. november 2022 en samarbeidsavtale som 

har til formål å skape en best mulig plattform for en kvinne-/jentesatsing i FK Bodø/Glimt samt 

å styrke og forbedre kvinne-/jentesatsing i IK Grand Bodø og regionen i tidsperioden frem til 

den nye satsingen iverksettes for fullt i FK Bodø/Glimt, dvs. fra 1. januar 2024. 

Samarbeidsavtalen har en varighet frem til 31. desember 2023, og angir blant annet styrenes 



 

enighet om at FK Bodø/Glimt skal overta IK Grand Bodøs spillerett (lisens) i 1. divisjon kvinner 

(eller annen divisjon som følge av sportslige resultater i 2023) med virkning fra 1. januar 2024.  

I henhold til NFFs regelverk må klubb som ønsker innplassering i seriesystemet, herunder ved 

overtakelse av plassen(e) til en annen klubb, søke NFFs forbundsstyre om tillatelse. Normalt er 

siste søknadsfrist 1. oktober dersom en eventuell godkjenning skal få virkning for påfølgende 

sesong, og søknaden til Forbundsstyret må minimum ha følgende vedlegg: 

- Protokoll fra årsmøte i klubben som skal gi fra seg lag. Av protokollen må det fremgå 
at årsmøtet har besluttet at klubben skal gi fra seg nærmere angitt(e) plass(er) i 
seriesystemet til en navngitt klubb.  

- Protokoll fra årsmøte i den klubben som skal overta lag. Av protokollen må det fremgå at 
årsmøtet har besluttet at klubben skal ta det administrative og økonomiske ansvaret for 
angitte lag fra et angitt tidspunkt. 

- En bekreftelse på at minimum 50 % av spillerne som i inneværende sesong har deltatt på 
lag som ønskes overført, vil melde overgang til den nye klubben. 

- Undertegnet og datert avtale mellom de to klubbene. 
 
NFF forbeholder seg retten til å stille andre vilkår og forutsetninger i forbindelse med behandlingen av 
den enkelte sak, og det vises til NFFs kriterier inntatt i saksdokumentene.  
 
Prosessen med FK Bodø/Glimts overtakelse av IK Grand Bodøs spillerett (lisens) i fotballens 1. divisjon 

(eller annen divisjon) for kvinner vil etter dette i korthet fordre følgende: 

- Årsmøtevedtak i begge klubber 

- Inngåelse av en overtakelsesavtale mellom klubbene (v/styrene) 

- Søknad til og samtykke fra NFF om plassovertakelse 

- Prosess med ansatte (spillere, trenere mv) ifm overgang til/ansettelse i FK Bodø/Glimt 

- En gjennomgang med og/eller varsel til avtalepartnere og kreditorer  

- Transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser 

som FK Bodø/Glimt skal overta fra IK Grand Bodø i forbindelse med overtakelsen av 

laget tilordnes FK Bodø/Glimt fra 1. januar 2024 

 

Forslag Årsmøtevedtak: 

 

IK Grand Bodø skal med virkning fra 1. januar 2024 tidsubegrenset og ugjenkallelig overføre klubbens 

rett (lisens) til å spille i fotballens 1. divisjon for kvinner (eventuelt i en annen divisjon i 2024 som 

konsekvens av sportslige resultater i sesongen 2023) til FK Bodø/Glimt, og herunder alle rettigheter og 

plikter knyttet til lisensen.  

 

Årsmøtet gir klubbens styre fullmakt til å fremforhandle og inngå en endelig avtale om slik overføring 

i tråd med Norges Fotballforbunds kriterier samt i henhold til føringer fra årsmøtet. Videre gis styret 

fullmakt til å foreta alle nødvendige handlinger for å effektuere overføringen.. 

Innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar overnevnte punkter 

 

 



 

8 – Medlemskontingent 2022 

• Kr 800,- pr kalenderår for aktive spillere. 
• Kr 1950,- pr kalenderår for familiemedlemsskap. 
• Kr 200,- pr kalenderår for støttemedlem, trenere og tillitsvalgte. 
• Kr 200,- pr kalenderår for dommere. 

 
Innstilling til vedtak: Satser for 2022 videreføres i 2023 

 

9 – Valg av styre, valgkomite og kontrollkomite  

Innstilling fra valgkomite ligger vedlagt.  

Innstilling til vedtak: Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité vedtas, og det gis 
fullmakt til påtroppende styre til å velge ny valgkomité. 

 

10 – Valg av revisor  

Innstilling til vedtak: Ernst & Young  


