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             Sak. 2 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FANA IDRETTSLAG 2021. 
 
Onsdag 30. Mars 2022 - kl. 18.30.                                                                                             
 
Fana Arena - Livarden                                                                               
 
 

SAKSLISTE: 
 

1. Åpning 
 Velkomst v/leder 
 Hedring av medlemmer som er gått bort 
 Utdeling av hederstegn 

2. Godkjenne innkalling. 
3. Valg av dirigent. 
4. Valg av sekretærer og 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne saksliste og forretningsorden(vedlegg). 
6. Behandle og godkjenne Fana Idrettslags årsrapport 2021(vedlegg).  
7. Strategi og anlegg 
8. Behandle og godkjenne Fana Idrettslags regnskap 2021 i revidert stand(vedlegg). 
9. Behandle Fana IL Stiftelses beretning og regnskap for 2021(vedlegg). 
10. Behandle innkomne forslag. Lov og organisasjonsplan.  
11. Vedta Fana Idrettslags budsjett 2022 (vedlegg). 
12. Valg i henhold til loven (vedlegg). 
13. Stadfesting av gruppestyrer 2022.  
14. Avslutning v/leder.      
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Sak. 5 

 
FORRETNINGSORDEN 

 
FANA IDRETTSLAG 

 
 
 
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. 
Protokollen føres av to valgte sekretærer, som seg imellom fordeler arbeidet. 
Det velges to representanter fra de fremmøtte til å undertegne protokollen. 
Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
Med unntak for innledningsforedraget og de som på forhånd har sendt inn skriftlig forslag som står på 
sakslisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter annen og tredje gang. 
 
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1. minutts taletid. 
Dirigenten har rett til å gjøre fremlegg om forkorting av taletiden og framlegg om strek med de 
inntegnede talere. 
 
Alle framlegg må innleveres skriftlig til dirigenten undertegnet med representantens navn.   
Nye framlegg kan ikke gjøres etter strek er satt. 
Framlegg uten de på saklisten oppsatte saker, kan ikke gjøres. 
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, unntatt for valg og med de unntak som klubbens lover 
fastsetter. 
 
I protokollen føres inn alle framlegg og de vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. 
 
Se ellers klubbens lover og organisasjonsplan. 

 
 

Nesttun den 30. mars 2022. 
 

FANA IDRETTSLAG 
Hovedstyret (s) 
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Sak 6 

ÅRSRAPPORT 
 

FOR 
 

FANA IDRETTSLAG 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fana Arena, onsdag 30. mars 2022 
 
 

 
Visjon 

Fana IL – Idrett for alle! 



   

VISJON: IDRETT FOR ALLE 
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Organisasjon  
 
Målsettingen for Fana ILs organisasjon er å fremstå som offensiv, tydelig, effektiv og profesjonell. 
 

1.1 Styre, komiteer og utvalg i Fana IL hovedlaget 2021 

 
 
 
 
  



Glede – Fellesskap – Trygghet – Handlekraft 

__________________________________________________________________________________  

Fana IL  Side 8 

 

1.2  Styrets arbeid   
Styreperioden har vært 30. juni 2021 til 30. mars 2022. 
Styrets arbeid har i perioden forløpt normalt og i tråd med «årshjulet» som er utviklet for å 
sikre at styret ivaretar sine forpliktelser, oppgaver og ansvar. 
Det er i perioden avviklet 5 styremøter. I september 2021 ble det avviklet et ledermøte på 
Scandic Kokstad, hvor samtlige gruppeledere var invitert til å delta. Det er viktig at styret og 
de ulike gruppene har en felles oppfatning og plattform for hvordan en ønsker at Fana IL skal 
utvikle seg. Viktig er det også at styret i Fana IL opparbeider seg en god forståelse for 
gruppenes aktiviteter og hvilke utfordringer gruppene har i det daglige, både på det 
sportslige og administrative plan.  
 
Det er viktig at styret i Fana IL hele tiden jobber aktivt for å tilrettelegge for en utvikling som 
støtter oppunder gruppenes drift. Fokus må være at administrative rutiner 
forbedres/effektiviseres og sportslig kompetanse deles, slik at gruppene i enda større grad 
kan bruke sin energi på utvikling av gruppens aktivitet og det sportslige tilbudet til 
idrettslagets medlemmer. 
 
Anleggsutvikling er en viktig del av styrets arbeid og dette har også vært sentralt i siste 
styreperiode. Det har vært arbeidet aktiv med å utrede muligheten for å realisere Slåtthaug 
Arena. I denne anledning har det blant annet vært avholdt flere møter med sentrale aktører 
som Idrettsrådet og politisk ledelse i Bergen, ved Byråd for Barnehage, Skole og idrett. 
 
 
1.3  Administrasjon 
Arbeidsoppgavene til administrasjonen er å tilrettelegge for utvikling av idrettslagets grupper, 
anleggsutvikling, samt jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere innenfor idrettsbevegelsen, 
offentlig forvaltning og følge opp nye og etablerte samarbeidspartnere innenfor inntektsbringende 
aktiviteter. Idrettslaget har utarbeidet en klubbhåndbok og økonomihåndbok, som oppdateres 
kontinuerlig. Håndbøkene skal hjelpe medlemmene til å ha en god oversikt over hvordan Fana IL 
drives og de retningslinjer vi vil følge.  
 
Administrasjonen består av Hans R. Dankertsen, Lene Barikmo Stuhr, Hege Bøkko i perioden 1. 
februar til 7. november 2021, Camilla Skjensvold, Gisle Ellingsen og Lars Røttingen. Camilla har også i 
2021 lagt ned en betydelig arbeidsinnsats mot blant annet drift av Fanahytten, noe som dekkes av 
Fana ILs Stiftelse. Stiftelsen godtgjør dette med kr 150,000,- pr. år. 
Administrasjonen har sine administrasjonslokaler i Fana Arena. 
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1.4 Medlemsaktivitetstall  
Aktivitet Kvinner Menn Totalt 
Alder 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+   

Friidrett 0 77 47 5 24 0 153 56 14 44 420 
Turn 81 379 35 6 30 28 41 7 0 9 616 
Dans 0 69 11 5 8 0 0 0 0 2 95 
Håndball 0 178 197 26 62 0 91 82 4 52 692 
Orientering 0 18 24 5 41 0 24 16 3 76 207 
Langrenn/skiskyting 0 31 41 17 78 0 54 45 11 89 366 
Alpint 0 15 4 4 7 1 21 17 7 19 95 
Skøyter 0 42 6 5 19 0 51 27 0 51 201 
Kunstløp 6 16 7 5 18 0 3 0 0 6 61 
Sykkel 0 7 3 0 11 4 8 27 6 73 139 
Kickboxing 0 7 22 7 23 0 27 15 2 27 130 
Idrettsskolen 230 146 0 0 0 297 156 0 0 0 829 
Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fana Mosjon 0 0 3 1 75 0 0 0 0 32 111 
All idrett 0 5 223 0 0 0 42 206 0 0 476 
Fana Fotball 25 161 78 19 62 90 408 243 51 255 1392 
Støtte medlemmer 0 0 2 1 61 0 0 0 1 75 140 
Totalt 342 1151 703 106 519 420 1079 741 99 810 5936 

 
Ut ifra tallene ser vi at medlemsaktivitetstallet er gått opp i 2021, selv med høy 
koronasmitte. Tilsvarende tall i 2020 var 5013. Fana Idrettslag er fremdeles fylkets største 
idrettslag og et av Norges største og mest allsidige idrettslag.  
Totalt medlemsaktivitetstall per år (2003-2021) 
 

 
 
  

1761

2611
2917 3066 3133 3221

3583

4550

6152

5013

5936

2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021

Medlemsaktivitetstall
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1.5 Æresmedlemmer 
Fana IL har følgende nålevende æresmedlemmer: 
Jan Birkeland, Gunnar Dyngeland, Sindre Henriksen, Gunn Leiknes, Asbjørn Lilletvedt, John-
Egil Lilletvedt, Håvard Holmefjord Lorentzen, Trond Mohn, Cato Norbeck, Sverre Lunde 
Pedersen, Einar Raa, Magne Raadal, Arild Takvam, Tor Gjøstein, Bjørn Thømt, Audny Totland 
og Olav Totland. 
 
1.6 Hederstegn 
I løpet av 2021 er følgende medlemmer hedret; 
 
Sølv:  Elling Sundberg, Fotball 
  Marta Rongved, Friidrett   
 
Bronse: Christian Gjertsen, Sykkel 
  Ketil Konglevoll, Håndball 
  Erlend Moldrheim, Håndball 
  Thomas Knarvik, Håndball 
  Bjørn Batalden, Orientering 
  Birthe Irgens, Turn 
  Per Lasse Reinertsen, Langrenn/Skiskyting 
  Nancy Jøssang, Hovedlaget 
  
 
1.7 Kongens fortjenestemedalje 
Fire av lagets nålevende medlemmer har blitt tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv:  
Gunn Leiknes (2008), Cato Norbeck (2008), Arild Takvam (2009) og Gunnar Dyngeland 
(2010). 
 
1.8 Representasjon   
Tor Gjøstein holdt en innlegg på årsmøte i Idrettsrådet i Bergen. 
Hans R. Dankertsen stilte som observatør til årsmøtet i Idrettsrådet i Bergen. 
 
NCF region vest:  
Erlend Smørås    Styremedlem 
Rune Torkildsen   Styremedlem 
Rune Torkildsen   Kommisærutvalget    
 
 
Norges Cykleforbund: 
Rune Torkildsen    Grenutvalg Landevei 
Camilla Frederich   Grenutvalg Terreng 
Turid Foss    Kommisær 
 
Vestland Gymnastikk- og Turnkrets                                                                                               
Tina Fardal    Kasserer i styret for Slettebakken A/L(Turnkassen) 
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Trude Helle    Komite Turn Kvinner Vestland Turnkrets 
Sara Bornati    RG utvalget og dommeransvarlig i Vestland Turnkrets 
 
Norges Skøyteforbund 
Georg Wiig    Medlem Statistikkutvalget    
Bjørn Thømt    Medlem Anleggsutvalget 
Sissel K. Borgen    Styremedlem i NSF 2021-2023 
                                               
Hordaland Orienteringskrets                                                                                                              
Torgeir Strand    (Fungerende leder) 
Torgeir Strand    Økonomiansvarlig og nettredaktør 
Jan Kocbach    Hederstegnskomiteen 
John Olav Alvsvåg   Valgkomiteen 
 
Norges Orienteringsforbund 
Torgeir Strand                Varamedlem til kontrollkomiteen  
Torgeir Strand    Regelutvalget    
 
Hordaland Friidrettskrets 
Martha Guldbrandsen utøverrepresentant i styret i HFIK. 
 
Norges Skiforbund 
Dagfinn Neteland   Nestleder Alpinkomiteen 
 
Hordaland Skikrets  
Bård Seterås    Leder i Alpinkomiteen  
Bård Seterås    Styremedlem 
Fredrik Hald     Nestleiar i styret Hordaland skikrets 
Trond Lefdal    Leder av langrennskomiteen og styremedlem i 
Hordaland skikrets  
Hans R. Dankertsen                              Styringsgruppen Ski 123 Bergen 
Hordaland Skiskyttarkrins 
Aud Jorunn Tomine Mjelstad  Styrerepresentant 
Roar Bye        Revisor 
  
Fana Arena AS                                                                                                                                                    
Tor Gjøstein    Styreleder 
Liv Holmefjord   Styremedlem 
Tor Fredrik Müller   Styremedlem 
Ketil Konglevoll   Styremedlem 
 
Hordaland Skøytekrets 
Styret: 
Nestleder: Anita Pryme Hystad, Fana IL Kunstløp, rykket opp som leder 12. januar 2022 
Varamedlem: Sigbjørn Rabbe rykket som styremedlem 12. januar 2022 
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Styremedlem: Sissel Borgen, Fana IL Hurtigløp 
 
Autorisasjonsrådet: 
Medlem: Bjørn Thømt, Fana IL 
Medlem: John-Egil Lilletvedt, Fana IL 
 
Kontrollutvalg: 
Varamedlem: Sissel Ø. Thømt, Fana IL 
 
Valgkomiteen: 
Leder: Bjørn Thømt, Fana IL 
Varamedlem: Pernille Schaathun Berge, Fana IL Hurtigløp 
 
Anleggskomite: 
Tor Frithjof Wigers-Larsen, Fana IL Hurtigløp 
 
Terminlistekoordinator Hurtigløp: 
Georg Wiig, Fana IL Hurtigløp 
Sissel Borgen, Fana IL Hurtigløp 
 
Norges Skøyteforbunds anleggsutvalg 
Sigbjørn Rabbe  
 
Idrettsrådet i Bergen 
Dag Jarle Aksnes    Leder                                                                                         
Olav Totland        Leder i Kontrollkomiteen til årsmøtet i april 2021 
 
Hordaland Idrettskrets 
Hans R. Dankertsen   Medlem anleggskomiteen 
Lars Christensen   Medlem anleggskomiteen 
 
 
Idrett Bergen Sør 
Tor Gjøstein                                Medlem 
    
02. Strategi, visjon og verdier   
 
Visjon; 
Idrett for alle! 
Virksomhetside: 
 
«Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og sosiale plan. Vi skal være 
en pådriver i utviklingen av et allsidig idrettstilbud i Fana». 
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«Glede-Fellesskap-Trygghet – Handlekraft» er våre kjerneverdier. 
 
Visjonen ligger fast.  
 
Styret har i strategidiskusjonene hatt søkelys på: 

 Medlemskap 
 Sport 
 Anlegg 
 Kommunikasjon 
 Marked 
 Økonomi 
 Organisasjon 

 
En av hovedutfordringen i et stort idrettslag som Fana IL, hvor 14 ulike idretter er samlet 
under en paraply, er å skape en følelse av felleskap. Det er over tid viktig at de enkelte 
gruppene i Fana IL føler, og i praksis opplever, at de oppnår en «merverdi» ved å være en del 
av et større idrettslag.  
 
Våre kjerneverdier, Glede – Felleskap – Trygghet – Handlekraft, skal ligge i bunn for alle våre 
aktiviteter og være førende i forhold til de beslutninger vi fatter på våre medlemmers vegne.  
Styret er opptatt av at våre medlemmer skal være stolte av å være en del av Fana IL’s 
felleskap. Målsettingen skal være å skape tilbud som gjør at det enkelte medlem skal kunne 
ha et livslangt forhold og medlemskap i Fana IL. Da må det jobbes aktiv for å bevisstgjøre 
idrettslagets medlemmer om de ulike tilbudene som Fana IL har, på tvers av gruppene 
innenfor laget.  
 
Ulike medlemmer kan finne tilbud innenfor andre deler av idrettslag i ulike perioder av sitt 
liv og da må vi internt markedsføre bredden i det Fana IL har å tilby. Nye medlemsvarianter 
og -fordeler vil måtte utredes får å tilpasse oss nye behov og nye medlemmer.  
 
Familiemedlemskap er allerede løftet frem som et nytt tilbud, hvor hele familien samlet kan 
melde seg inn og få felles tilhørighet til Fana IL. 
Sportslig skal vi utvikle et allsidig idrettstilbud, med søkelys på kvalitet både for topp og 
bredde. Dette innebærer at alle grupper vil måtte se på hvordan de kan tilrettelegge for at 
de innenfor sin egen gruppe har trenings-/aktivitetstilbud som fanger opp bredden i 
medlemsmassen – både de som trener mest for mosjonens del og de som i større grad 
ønsker å utforske sitt talent. Her vil trolig enkelte grupper måtte se nærmere på ulike 
samarbeidsformer, hvor en i felleskap med andre grupper innenfor Fana IL kan finne 
løsninger som imøtekommer vår felles målsetting om idrett for alle. Sportslig kompetanse 
må deles på tvers av gruppene i idrettslaget og koordineres for å oppnå et best mulig tilbud 
på alle nivåer.  
 
Utvikling av et allsidig idrettstilbud innebærer også at Fana IL skal ha et våkent øye og en 
åpen holdning i forhold til å ta inn nye idretter. Det er imidlertid viktig at etablering av nye 
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grupper innenfor idrettslaget ikke går på bekostning av de eksisterende gruppenes behov for 
treningsfasiliteter og muligheten for å tilby gode treningsforhold til sine aktive medlemmer. 
E-sport er noe en ser har utviklet seg kraftig de senere år og Fana IL har fått flere 
henvendelser i denne anledning. Styret har som en konsekvens av dette i 2021 besluttet å 
etablere en «pilotgruppe» for e-sportutøvere i Fana IL.  
 
Anleggsutvikling vil fortsatt være høyt prioritert, da dette legger grunnlaget for økt aktivitet 
og et kvalitativt godt tilbud til våre medlemmer. De ulike gruppenes anleggsbehov må 
kartlegges og det må legges en plan for hvordan disse kan imøtekommes. Arbeidet med å 
realisere Slåtthaug Arena vil i så måte stå sentralt i også det kommende året. Dette anlegget 
er så mye mer enn en skøytearena. Anlegget som er på totalt 26,000 m2 vil, i tillegg til å 
inneholde en skøytehall hvor hurtigløp og kunstløp vil har sin naturlige base, dekke inn 
behovet for mange av våre idretter som krever saler/halltid - sportsdrill, rytmisk 
sportsgymnastikk, turn, dans, treningsrom m.v.  
 
Fana IL er blitt utfordret av Bystyret i Bergen, gjennom et enstemmig bystyrevedtak den 28. 
april 2021, til å komme opp med en plan for hvordan dette anlegget kan realiseres. I tillegg 
vil det jobbes videre med muligheten for å anlegge rulleskianlegg på Totland/Frotveit. Dette 
vil også styrke aktivitetsgrunnlaget for Fanahytten og kunne bidra til økt bruk av denne 
knyttet til trening, renn og samlinger. 
 
Effektive interne kommunikasjonsplattformer er viktig i et stort idrettslag som Fana IL. Med 
flere tusen medlemmer er det stor daglig aktivitet både i forhold til trening, kamper og 
konkurranser. Undersøkelse blant våre medlemmer og foreldre har gitt oss gode 
tilbakemeldinger på hvilke kommunikasjonsplattformer Fana IL må være på. Ekstern 
kommunikasjon skal fremme våre kjerneverdier; «Glede-Fellesskap-Trygghet – Handlekraft» 
og disse skal alltid ligge i bunn for utforming av tekst, valg av bilder og andre 
kommunikasjonselementer. 
 
Vårt markedsarbeid skal ha fokus på utvikling av langsiktige relasjoner/samarbeidsforhold, 
basert på våre kjerneverdier, profesjonell oppfølging og merverdi for partene. Målsettingen 
er at en gjennom et koordinert markedsarbeid skal sikre gode løsninger for Fana IL totalt 
sett, samtidig som den enkelte gruppes behov blir ivaretatt og sikret gjennom dedikerte 
avtaler – f.eks ved at hver enkelt gruppe får sin egen hovedsponsor. 
 
Den sentrale økonomifunksjonen i Fana IL har tatt store skritt i riktig retning gjennom 2021. 
Samarbeidet mellom den sentrale økonomifunksjonen og gruppene skal ytterligere 
videreutvikles, slik at en i enda større grad skal kunne bistå og avhjelpe de enkelte gruppene 
med løpende økonomistyring, regnskapsførsel, og budsjettarbeid. Medlemskapsregisteret er 
også et felt hvor det kreves ytterligere koordinering av dette fra sentral administrasjon, 
herunder utvidet ansvar for utfakturering mot medlemmer og deltakere på ulike aktiviteter i 
Fana IL regi. Fokus må fortsatt være på implementering av tidsbesparende systemer basert 
på ny tilgjengelig teknologi, og anvendelse av disse i det daglige. 
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Organisatorisk må det jobbes videre med å utvikle en modell som bidrar til at gruppene kan 
sette søkelys på utvikling av et allsidig og kvalitativt godt idrettstilbud, hvor administrative 
funksjoner i stor grad koordineres og utføres av sentrale funksjoner. Fokus på «Idrett for 
alle!» og «Vi» i Fana-kultur, hvor felleskapet dyrkes og hvor det tilrettelegges for intern 
kunnskap- og kompetansedeling i hele idrettslaget. 
Hovedpunktene som her er angitt vil legge føringene for styret og administrasjonens 
prioriteringer også i den kommende periode. 
 
03. Anlegg   
 
Anleggsutviklingen i Fana Idrettslag har også i 2021 vært en høyt prioritert oppgave. 
Utgangspunktet er fortsatt «Den gode Fanaakse», som ble vedtatt i 2005. Aksen tar 
utgangspunkt i Nesttun Idrettsplass, Slåtthaug Idrettspark, Fanahytten og friluftsområdet på 
Totland.                                                                                                                                                                         
På Nesttun Idrettsplass ble Fana IL Fotball sitt nye klubbhus ferdigstilt i oktober 2017 og en ser nå 
frem til at Bergen Kommune skal ferdigstille uteområde i tilknytning til klubbhuset. Budsjettrammer 
for dette ble vedtatt i Bystyret i 2021. 
 
Slåtthaug Idrettspark og Fana Arena gikk inn i en ny fase den 22. oktober 2012, da Bystyret 
enstemmig vedtok konsekvensutredning og regulering av hele Slåtthaug Idrettspark.                                                  
Fana Arena, som ble gitt i gave fra Trond Mohn, ble ferdigstilt i august 2018.  Allerede fra dag 1 har 
det vært stor aktivitet i Fana Arena. Storhallen blir i det vesentlige benyttet av håndball foruten at 
den leies ut til skoler. Koordinasjonshallen benyttes av sykkel, skøyter, dans, turn, orientering og 
kunstløpsgruppene. Mesaninene benyttes av friidrett, fotball og langrenn/skiskyting.  
Styrketreningsrommet benyttes av alle grupper. 
 
Administrasjonen i Fana Idrettslag og Fana Arena AS benytter Fana Arena som administrasjons og 
møtelokaliteter. 
 
Siste del av rekkefølgekravene på Slåtthaug, som blant annet innbefatter sykkel og gangveier, 
parkering, generelle trafikkløsninger og tursti rundt Tranevann er allerede blitt et fantastisk 
rekreasjonsområde og en stor suksess. Idrett Bergen sør fikk i 2021 en Tuftepark i gave fra 
Gjensidigestiftelsen og den er nå tatt i bruk i den nye idrettsparken. Fana IL har overtatt ansvaret for 
drift og vedlikehold av Tufteparken. Samarbeidet med Bergen kommune i forbindelse med arbeidene 
har vært gode.  
 
Fana Idrettslag har gjennom de siste årene lagt ned et betydelig arbeid som gjelder utvikling av 
Slåtthaug Idrettspark, herunder også utvikling av Slåtthaug Arena, som skal bli et multianlegg for 
mange idretter og ikke bare skøyter som ofte fremheves i omtale av anlegget.   
Fana Stadion har de siste årene blitt rustet betydelig opp i forbindelse med internasjonale 
friidrettsstevner, nå sist til U23 EM i 2021, men som dessverre ble avlyst pga. pandemi. Fana IL vil 
også i kommende periode være en pådriver i å få til den nødvendige store rehabiliteringen på Fana 
Stadion. 
 
Fanahytten/Totland er blitt et svært populært leie og ikke minst  bruksobjekt for gruppenes 
aktiviteter. Hytten er spesielt viktig som utgangspunkt for treninger til orientering og 
langrenn/skiskyting. En stor takk til dugnadsgjengen som er i aktivitet hver torsdag, samt gjengen 
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som preparerer og rydder løypenettet. I samarbeid med grunneiere, Bergen kommune ser vi nå på 
mulighetene for å etablere en rulleskiløype og snøanlegg på Totland, samt lys på Grindåsvegen.  
Gjennom de siste årene har Fana IL vært en stor pådriver mot Telenor og Bergen Kommune for 
forbedret nettilgang i Totlandsområdet. Dette både av sikkerhetsmessige årsaker og også for økt 
brukervennlighet.   
 
Telenor har nå satt opp en ny basestasjon som kom i drift høsten 2021.  
Kart, enten det skal benyttes til løp eller turorientering, er et viktig bidrag innenfor anlegg og 
anleggsutvikling i vårt nærmiljø. Det kreves stor innsats og kompetanse, enten det skal etableres nye 
kart eller foregå oppdatering av eksisterende kart pga. nybygg, veiendringer m.m. 
Orienteringsgruppen har igangsatt et stort arbeid med å lage nye kart på «Totlands- fjellet».  
                                                                                                   
04. Økonomi  
                                                                                                     
Overordnet har Fana Idrettslag lagt bak seg et godt år i regnskapsmessig betydning. 
Inntektene ender på 23,3 millioner og årsresultatet er i overkant av 0,3 millioner. 
 

 
 
Historisk sett har Fana Idrettslag hatt en positiv utvikling de seneste 10 år når det kommer til 
omsetning. Fra en omsetning på 8,5 millioner i 2012 nådde idrettslaget en topp i 2020 med 
25,5 millioner på topplinjen. 2020 var et spesielt år – på mange måter – hvor både store 
arrangementer og ekstraordinære støtteordninger (pandemi) gjorde at omsetningen nådde 
en all-time-high. I 2021 endte idrettslaget opp med en omsetning på 23,3 millioner. Dette 
året har ikke idrettslaget hatt like mange store og tunge arrangementer samt at offentlige 
støtteordninger har «normalisert» seg. Men omsetningen er likevel på nivå med siste 
normalår (2019 og 23,8 millioner)  
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De siste 10 årene har Fana Idrettslag gått med overskudd i 8 av 10 år med 2016 og 2019 som 
«unntaksår». 2020 – som omtalt over – var et meget spesielt år – på mange måter – og ga et 
overskudd på 1,7 millioner. Øvrige år har resultatet ligget mellom 0,1 millioner og 0,8 
millioner og 2021 plassert seg mellom dette intervallet med 0,3 millioner i overskudd.  
Styret ønsker imidlertid å påpeke at selv om regnskapsmessig overskudd ikke er Fana 
Idrettslag sin primære målsetting, så er det en forutsetning å drive økonomisk i balanse på 
lang sikt for å kunne opprettholde det sportslige tilbudet som idrettslaget er kjent for.  
 

 
På gruppenivå er Hovedlag, Håndball, Turn og Friidrett de 4 største gruppene når man måler 
etter omsetning med i overkant av 80 % av idrettslaget sin totale omsetning. Alle disse 
gruppene gikk i 2021 med underskudd. Det var ulike årsaker til underskudd og spesielt for 
turngruppen var man innforstått med at 2021 ville bli et utfordrende år økonomisk. På kort 
sikt er det uproblematisk at de store gruppene går med underskudd, da alle gruppene har 
oppsparte ressurser å tære på. Men på mellomlang og lenger sikt bør de største gruppene – 
målt i omsetning – også være i stand til å lande regnskapsmessige overskudd slik at man kan 
forsvare faste stillinger i de grupper som har dette.  
 
Skøyter er den gruppen som peker seg ut i positiv retning for 2021 når det kommer til 
regnskapsmessig resultat. Dette skyldes i stor grad at inntekter fra Slåtthaug Kunstisbane 
som tidligere er delt med Bergen Kommune i sin helhet er tilfalt skøytegruppen fra og med 
høsten 2021. Denne ordningen vil vedvare ut våren 2022 før ordningen igjen skal vurderes.  
Hovedlaget er den desidert størst med omtrent 10 millioner i omsetning og kostnader, og 
mer enn dobbel så stor som neste på listen. Dette er imidlertid en sannhet med visse 
modifikasjoner. Styret ønsker å gjøre oppmerksom på at en stor andel av hovedlaget sine 
kostnader kommer enkeltgrupper og/eller hele idrettslaget til gode i form av stipender, 
trenerkostnader, samlinger, systemer og administrative ressurser. Dette blir ofte glemt i en 
hektisk hverdag. 
 

Navn Inntekter Resultat
Fana IL Hovedlag 10 131 958 -75 132 
Fana IL Håndball 4 294 906 -43 105 
Fana IL Turn 2 457 920 -221 953 
Fana IL Friidrett 2 019 115 -221 902 
Fana IL Skøyter 1 327 943 509 567
Fana IL Sykkel 657 350 -18 699 
Fana IL Dans 644 070 173 777
Fana IL Langrenn/Skiskyting 627 790 151 091
Fana IL Alpin 387 153 62 893
Fana IL Kickboxing 314 359 40 244
Fana IL Orientering 276 344 -9 544 
Fana IL Kunstløp 158 932 1 910
Fana IL Basket 0 -0 
Fana IL Konsern 0 -34 167 

23 297 840 314 979
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I forbindelse med styret i hovedlaget sine samtaler med gruppestyrene har det fra gruppene 
vært etterlyst større tydelighet med hvordan hovedlaget bidrar inn mot ulike grupper. For 
2022 er målsettingen at sportslige kostnader som hovedlaget har på vegne av enkeltgrupper 
vil bokføres ute i gruppene (i stedet for i hovedlaget) med en tilhørende inntekt (tilskudd fra 
hovedlag) i gruppene. Resultatmessig vil ikke den enkelte gruppe oppleve noen forskjell, 
men det vil resultere i økte inntekter og kostnader i gruppene, mens det vil tilsvarende 
reduseres i hovedlaget. For 2022 ønsker også styret å splitte opp totale lønnskostnader i en 
«administrativ» del (administrasjonen i hovedlaget og avdelingsledere i gruppene) og en 
«sport» del hvor trener- og instruktørkostnader inngår. 
 
På balansesiden er det ikke de store endringer sammenlignet med fjoråret: 
Bankinnskudd (likviditet) er øket med 0,5 millioner og er på 9,5 Mnok per 31.12.21.  
Men samtidig er kortsiktig gjeld 0,3 millioner (3,0 millioner totalt) høyere enn på samme tid 
som i fjor.  
 
Kortsiktige fordringer og forskuddsbetalinger er på 1,4 millioner per 31.12.21 
0,8 millioner av totalen er eksterne fordringer og av disse er 0,6 millioner oppgjort per 
28.02.22. Det anses ikke å være noen risiko knyttet til resterende 0,2 millioner.  
Egenkapital er øket med 0,3 millioner som primært lar seg avstemme mot idrettslaget sitt 
resultat i 2021.  
 
Da Fana Idrettslag gikk ut av 2020 var det knyttet en viss usikkerhet til fallende medlemstall 
og hvordan dette på kort og lang sikt ville påvirke offentlige støtteordninger som LAM-midler 
og Barne- og ungdomsmidler. Det var også litt uklart hvorvidt krisepakker fra 2020 ville bli 
forlenget inn i 2021, og hvordan krisepakkene ville bli utformet. I tillegg hadde idrettslaget i 
løpet av 2020 opplevd at enkelte sponsorer måtte takke nei til videre samarbeid.  
Et år senere er det styret sin oppfatning at usikkerheten er noe redusert. Idrettslaget har 
opplevd en økning i medlemsaktivitetstall fra 2020 -> 2021, og dette vil forhåpentligvis slå 
positivt ut på offentlige støtteordninger hvor antall medlemsaktivitetstall er 
fordelingsnøkkel.  
 
Myndighetenes krisepakker har også vært til stor hjelp, og dette har bidradd med i 
underkant av 2 millioner til idrettslaget. På markedssiden har vi også opplevd at nye 
samarbeidspartnere har kommet til samt at andre har forlenget sine avtaler. Idrettslaget har 
også mottatt privat støtte, og spesielt vår trofaste samarbeidspartner Sparebanken Vest har 
bidradd med støtte både gjennom ildsjelfond og koronafond. 
 
Men selv om pilene har pekt i positiv retning i 2021 så er det fremdeles usikkerhet knyttet til 
økonomien i 2022. Det vil være krisepakker i 2022 også, men ikke i like stor grad som 
tidligere. Styret vil derfor understreke viktigheten av at idrettslaget igjen retter fokus på 
arrangement – både små og store – slik at idrettslaget og gruppene sikrer inntekten den 
veien. I tillegg er det mange avtaler med samarbeidspartnere som utløper i 2022, og disse er 
det viktig at vi får forlenget.  
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Det største usikkerhetsmomentet er imidlertid ikke direkte i Fana Idrettslag. Gjennom 100 % 
eierskap i Fana Arena AS så vil utviklingen i dette selskapet også påvirke Fana Idrettslag. I 
2021 gikk Fana Arena AS med et underskudd på nærmere 0,6millioner og all egenkapital og 
likviditet er i utgangspunktet tapt per 31.12.21. For å sikre forsvarlig egenkapital og likviditet 
i Fana Arena AS vil Fana Idrettslag konvertere lån til Fana Arena AS til aksjeinnskudd samt at 
idrettslaget vil spytte inn fri kapital i Fana Arena AS. Utviklingen i Fana Arena AS i 2022 vil 
spille en stor rolle for Fana Idrettslag. Det vil bli ekstremt viktig at lokale myndigheter 
utarbeider en forbedret støtteordning for idrettslagseide anlegg, slik at kommunen er med 
på å spleise på kostnadene. Hvis ikke dette kommer på plass – eller andre løsninger – må 
trolig Fana Arena AS kreve en høyere leie fra Fana Idrettslag som igjen vil kunne gjøre det 
dyrere å være medlem i Fana Idrettslag.  
 
Styret ønsker også å fortsette arbeidet med digitalisering slik at arbeidet som frivillig 
kasserer i gruppene blir lettere. Nytt økonomisystem – Uni Economy – er innført i 2021 som 
idrettslaget sitt nye og sentrale økonomisystem. Her ligger det mange funksjonaliteter i 
systemet som kan gi vesentlig mindre dokumentasjonsarbeid i etterkant enn hva som var 
tilfellet i utgående system. Her ønsker styret at stadig flere av gruppene tar i bruk det nye 
systemet sine funksjonaliteter. Et nytt og digitalisert system for utleggsrefusjon er også på 
trappene i løpet av 2022, og dette systemet vil kobles sammen med det nye 
økonomisystemet.  
 
Det og i større grad få samlet idrettslaget sin økonomi og likviditet ser styret på som en stor 
fordel. Både ekstern og intern rapportering går kjappere og det er mindre feilkilder. Når 
likviditet styres mer sentralt kan for eksempel «vintergrupper» som har store kostnader på 
vinteren og våren tære på fellesskapets likviditet i disse månedene, og så kan 
sommeridrettene gjøre tilsvarende på sommeren og høsten.  
Styret ønsker også at økonomisjef i samarbeid med gruppene ser på den månedlige 
lønnsprosessen og om det er mulig å forenkle og / eller digitalisere noe av dette arbeidet. 
Fana Idrettslag betaler ut lønn til cirka 100 personer hver måned, og det krever mye tid fra 
mange involverte. 
 
Det er også styret sin ambisjon at økonomihåndbok revideres i løpet av 2022, slik at denne 
gjenspeiler de endringer som er gjort på økonomiområdet de siste årene. 
På grunn av pandemi har det dessverre ikke vært mulig å få gjennomført en fysisk samling 
med økonomisjef og frivillige kasserere. Men det oppleves fra styret sitt ståsted at 
samarbeidet likevel fungerer godt. 
 
05. Marked  
 
Innenfor marked har vi i 2021 fortsatt arbeidet med å skaffe nye og følge opp eksisterende 
samarbeidspartnere. For å promotere og selge klubben til aktuelle samarbeidspartnere har 
vi satt søkelys på totaliteten i Fana IL. I et marked preget av korona, har vi måtte tenke 
annerledes i forhold til hva vi tilbyr samarbeidspartnerne våre. Vi har hatt lite muligheter til 
å samles, og få arrangement å invitere til. Vi har derfor i 2021 hatt fokus på å gi 
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samarbeidspartnerne våre god eksponering på våre sosiale kanaler. Dette gjennom 
produksjon av video og saker til nyhetsbrev, hjemmeside, Fanavarden, Facebook, og 
Instagram. 
 
Vi har en eksisterende samarbeidsavtale med Sparebanken Vest (SPV) og vi har en god dialog 
med SPV angående samarbeidet og hva som forventes fra begge parter. Vi har vært opptatt 
av å kunne tilby en bred og god kolleksjon for både sommer - og vinteridrettene for 
kommende periode. Avtalen med Craft og Intersport som leverandør av treningstøy/utstyr 
fortsetter ut 2023 og vi er møtt med forståelse og positivitet i dette samarbeidet. 
I 2018 inngikk idrettslaget en verdibasert samarbeidsavtale med «Idrett uten alkohol». Ved 
inngåelse av dette samarbeidet meldte vi oss på laget for å skape enda flere gode 
rollemodeller. Med IUA i ryggen, skal vi bygge en trygg plattform for ungdommene i 
idrettslaget og vårt nærmiljø. Det gode samarbeidet har fortsatt i 2021. 
Vi erfarer at Fana Arena fortsatt gir oss ytterligere muligheter for profilering og nye 
samarbeidspartnere, selv om vi er i svært krevende tider. Vi har inngått avtale om leasing av 
40 meter med led skjermer rundt innsiden av arenaen for å være enda mer tidsriktig, og øke 
potensialet til nye samarbeidsavtaler. 
 
Vi vil også blant annet takke Lagunen Storsenter, Egon Restaurant, Centrum Trafikkskole, 
Mobile, Scandic, Craft, Umbro, Fix , Atea, BA, Sats, B.E.A, Peppes Pizza, Apility, Ragn Sells, 
McDonalds, Fanaposten og Kjærevik & Co. Scandic Hotels, Montal Systems AS og Flex 
Reklame, Spar Bønes for deres viktige bidrag til å utvikle aktiviteten i Fana IL.  
 
Vi vil samtidig ønske velkommen og takke våre nye samarbeidspartnere Renta, Isushi, 
Norengros, Geitanger Bygg og Backer Eiendom. Velkommen til Fana Idrettslag. 
Merkevaren Fana IL er sterk, og vi blir i svært mange sammenhenger sett på som et sterkt 
referansepunkt. 
 
06. Rekruttering  
 
De siste årene har vært utfordrende for idretten generelt. Også Fana IL har vært rammet av 
nedgangen i deltagelse i idrett under pandemisituasjonen. Allerede i forkant av den (2019) 
hadde vi en nedgang på rundt 10%. I 2020 mistet vi også rundt 1000 medlemmer. Derfor 
spesielt gledelig at tallene nå viser en økning på nesten 15%, og Fana IL befester sin posisjon 
som Vestlandets største idrettslag. 
 
Det har vært arbeidet systematisk og godt med å stille fasiliteter disponibelt, slik at 
enkeltidrettene har kunnet holde åpent, og med kontinuitet også i en utfordrende tid. I 
tillegg har vi blitt rammet av nedstenginger av viktige fasiliteter i lengre perioder pga. 
rehabilitering. Bla. Slåtthaughallen som er sentral i vår aktivitet. Mange har vist forståelse, 
vært løsningsorientert, og er nok en viktig årsak til at vi har klart oss så bra gjennom denne 
tiden. 
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Mange av stedene vi har aktivitet på i bydelen er planlagt rehabilitert eller revet for nybygg. 
Dette vil komme til å gi oss utfordringer i noen av de yngste segmentene når dette blir 
igangsatt.  
 
Idrettsskolen er fremdeles en våre viktigste rekrutteringsarenaer, og har fått et løft også i år. 
Der har det vært arbeidet hardt over flere år med fokus på kontinuitet på instruktører, og 
høy kvalitet på innhold. Allerede for de aller yngste. Det er fremdeles noen utfordringer på 
logistikken og metode for hvordan vi faser medlemmene fra Idrettsskolen inn i ordinær 
aktivitet når de når aktuell alder.  
 
Vi har fremdeles utfordringer med deltagelsen i aldersgruppen 20-25 år, der vi over tid har 
hatt totalt under 200 medlemmer. Det er et alderssegment der nyrekruttering er vanskelig, 
og der vi merker frafallet mest. Her henter vi også mange av våre trenere og framtidige 
ledere, selv om det primært er fra gruppen 26+  
 
Som tiltak er det satt i gang et all-idrettstilbud med aktivitet innenfor styrketrening, 
basistrening, og annen generell trening som tiltaler den aktuelle gruppen. Som ikke er 
konkurranserettet, men der aktivitet er det primære målet. Dette vil bli forsterket videre. 
 I tillegg er det igangsatt aktiviteter som linedance som har nyrekruttert mange i 26+.  
Hvis idrettslaget skal være konkurransedyktig på rekruttering, er det avgjørende at fokuset 
på fasilitering og anlegg fortsatt er primært. Det er mange og gode planer både i bydelen og 
regionen som vil ha et fortrinn i rekrutteringssegmentet, også blant våre medlemmer. Det vil 
si at vi må ha fokus på å holde på vår egen medlemsmasse. Både for de aller yngste, i 
ungdomsklassene, og for de eldre utøverne. 
 
07. Sport 

 
Året som har gått har også her gitt store utfordringer ift. til pandemisituasjonen. Det har 
vært uforutsigbare stengninger og åpninger i de fleste alders og prestasjonssegment. Både 
for trening og konkurranse. Det har også vært krav og kriterier ift. karantene og Corona-pass 
internasjonalt. 
     
Fana IL har vært tilpasningsdyktig i perioden. Både med aktivitet og fasilitering. Idrettslaget 
har klart å holde det meste av sin drift i gang, selv når fristene har vært korte og 
utfordringene store. Siste delen av nedstegningen og nå etter åpning av samfunnet, har vi 
hatt mye sykdom blant utøvere, trenere og annet personell.  Uten at det har gått hardt 
utover total aktiviteten.  
 
Aktiviteten for de yngste- og i toppidrettsegmentet har hatt nesten full treningsaktivitet i 
perioden, men begrensninger i kamper og konkurranser.   
 
Idrettslagets sportslige oppfølgingsprosjekt i AAF har siden pandemiens start kun hatt en 
samling i Trenerforum. Fana-Atleten, Fana Elite Utvikling (FEU) og Fana Elite har ikke 
gjennomført samlingsaktivitet. FEUs planlagte samling i desember måtte avlyses. Det samme 
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gjelder inspirasjonsdagen med Gjert Ingebrigtsen i januar. Det er planlagt samlinger i alle 
prosjekt før sommeren.   
 
Utøvere og trenere ha vært fulgt opp individuelt i hverdagen etter behov. Basistrening og 
annen treningsfaglig oppfølging har gått tilnærmet som normalt.  
 
Håndball  
For Fana IL, håndball damer elite ble sesongen 2020-21 satt på vent og ble ikke startet opp 
igjen. Tabellen ble av NHF satt opp med sannsynlig forventning til poeng som ville vært tatt i 
den resterende del av sesongen, Fana IL håndball endte da på en 6. plass.  
Sesongen 2021-22 har vært god for elitedamene. De ligger pr. 1. mars på en 5. plass i 
eliteserien.   
 
Skøyter 
Den internasjonale skøytesesongen var svært amputert i 2020-21. EM skøyter sprint og 
allround, VM enkeltdistanser ble arrangert i Heerenveen. Håvard H. Lorentzen, Julie 
Samsonsen og Sverre L. Pedersen var Fana ILs representanter i mesterskapene i 2021. Sverre 
ble best av våre med sin bronsemedalje i EM-allround.    
  
I sesongen 2021-22 var EM enkeltdistanser avholdt i Heerenveen. Julie Samsonsen, Håvard 
H. Lorentzen, og Sverre L. Pedersen var igjen våre representanter. Best ble Sverre med en 
sølvmedalje i lagtempo.  
 
De samme tre var tatt ut til OL i Beijing. Sverre var med på det norske laget som vant gull på 
lagtempo. Håvard vant en imponerende bronse på 1000m.  
 
Under VM jr. i Innsbruck ble Sigurd Henriksen jr.verdensmester på 5000m, Emil Pedersen 
Matre tok bronse på 1500m, og et rent Fana IL-lag bronse på lagtempo. I tillegg til de to 
nevnte gikk Sondre Åsebø på laget.  
 
Friidrett 
Pål Haugen Lillefosse hadde en grei sesong i 2021. Men et stressbrudd ødela for de virkelig 
store høyder. Han fikk som best en 5. plass i EM u23. Innendørssesongen 2021-22 har startet 
fremdragende. Med norsk rekord 5.83, og god profilering i store internasjonale 
konkurranser. Han er pr 1.3.2022 nr. 6 på verdensstatistikken og nr. 2 i Europa. Dette 
medfører at han er forhåndskvalifisert for EM i München og VM i amerikanske Eugene.  
 
Sykkel 
Odd Christian Eiking hadde en vanskelig start på 2021-sesongen med smitte av Covid-19 
under samling og ritt i Spania. Med påfølgende 14 dagers karantene på et hotellrom på 
Mallorca. Han slo hardt tilbake, og syklet en hel uke i rødt, ledertrøyen i Vuelta a Espana, 
Spania Rundt. Vita Heine konkurrerte i mange internasjonale ritt i 2021 sesongen, men 
hennes beste resultat var da hun vant landeveisrittet i NM. 
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Turn 
Eliteturnere våre har vært samlet i overbyggningsklubben Fana & Laksevåg TF. Julie Erichsen 
deltok i OL i Tokyo, mens Julianne Tøssebro vant Kongepokalen under NM.         Treneren for 
våre elitedamer de siste årene, Anatol Ashurkov, takket av i desember. Han er tilsatt som 
landslagstrener for kvinner i Tyskland. En av verdens beste nasjoner. En fjær i hatten for 
idrettslaget som har utviklet en slik kapasitet.  
 
Kickboksing 
Mariell G Straume tok en bronse i VM fullkontakt. Raymond G Straume deltok også i 
mesterskapet, men ble slått ut før finalen. 
Følgende utøvere var Norgesmester for senior i 2021-22:  
Julianne Tøssebro, turn mangekamp. Christin Hagatun, kickboksing. Vita Heine, sykkel. Fahim 
Aslami, kickboksing. Vetle R. Ellingsen, friidrett, høyde, Pål H. Lillefosse, friidrett, stav 
innendørs, Alida van Wijngaarden og Nora Bakke Kristensen, sportsdrill par elite. Sportsdrill 
tropp. Håvard H. Lorentzen, skøyter, sprint og 1000m. Sverre L. Pedersen, allround og 
5000m. 
 
For øvrig oppsummering og resultat henvises det til gruppenes årsrapporter. 
 
 
08. Kommunikasjon   
 
Fana IL har valgt en ambisiøs visjon som forplikter. Den setter klare krav til at vi er dyktige på 
kommunikasjon, både internt og eksternt, gjennom en helhetlig kommunikasjonsstrategi 
som omfavner alle områdene i organisasjonen. For Fana IL har det også vært viktig å ha en 
strukturert og saklig dialog med idrettsbevegelsen og Bergen kommune. Som en del av 
klubbens strategiplan skal all kommunikasjon i Fana IL være åpen, gjennomsiktig og ærlig.  
Idrettslaget har en helhetlig profil med piktogrammer for hver av våre grupper som skaper 
konformitet i presentasjoner og annet materiell som Fana IL produserer og kommuniserer. Dette 
bidrar til å skape en bedre markedsføring samt en vi- følelse, samtidig som den ivaretar gruppenes 
egenart.  
 
Idrettslaget har i løpet av 2021 fått ny hjemmeside som har som mål å dekke hele idrettslagets 
behov. Siden er utviklet av Ida Skjensvold som har ansvar for opplæring av gruppene samt 
administrasjonen. 
 
I forbindelse med idrettslagets 100 års jubileum relanserte vi Fanavarden i digital versjon. 
www.fanavarden.no er idrettslagets e-avis, og skal levere nyheter fra alt som skjer i idrettslaget. Det 
er i all hovedsak Marianne Kolås som produserer saker til Fanavarden.  
Det er i løpet av høst 2021 utviklet et digitalt månedlig nyhetsbrev som sendes ut til medlemmer, 
samarbeidspartnere, og deles på våre øvrige kanaler. Nyhetsbrevet er godt mottatt. 
 
Mediedekningen av Fana IL har vært god i 2021. Vårt arbeid og våre utøvers prestasjoner blir godt 
dokumentert både på topp og bredde i våre lokalaviser, Fanaposten og BA spesielt. 
I vår misjon/-virksomhetside står det at vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana 
bydel. Foruten å jobbe med anleggsutvikling i bydelen, deltar vi i media med innlegg og synspunkter 
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som favner oppvekstmiljøet. Vi blir ofte kontaktet og brukt som referanse eller blir bedt om å gi 
uttalelser i idrettspolitiske saker av de lokale mediene.  
 
09. Fana Arena AS  
 
Fana Arena AS ble opprettet i juni 2016.  I henhold til vedtektene er selskapets formål 
oppføring og drift av idrettsanlegget Fana Arena på Slåtthaug Idrettspark i Bergen. Selskapet 
er uten økonomisk formål. 
Hovedaktivitetene til Fana Arena AS har i 2021 vært; 
Daglig drift av Fana Arena i et svært krevende år med pandemi, smittevernregler og pålegg 
om ekstra renhold. 
Oppfølging av leietakere; Fana Idrettslag, Slåtthaug Videregående skole, Metis Education og 
Idrett Bergen Sør. 
Balansere kostnader og inntekter for å få balanse i resultatet. 
 
Driften av Fana Arena er krevende. Kostnader til oppvarming og ikke minst renhold (fjerning 
av klister) er de store kostnadsdriverne. Vi får dessverre ingen støtte fra Bergen kommune til 
tross for at vi har overtatt klisteraktiviteter fra Slåtthaughallen. 
Årsresultatet til Fana Arena AS for 2021 viser et underskudd på kr 642 567 mot et overskudd 
på 210 213 i 2020.. Selskapets egenkapital pr 31.12.2021 er negativ med 218 976 (423 591 pr 
31.12.20). Sum egenkapital og tilskudd er kr 76 734 521 (kr 80 062 588). Fana Arena AS er 
har ingen ekstern gjeld, men den har intern gjeld til Fana Idrettslag og Fana Idrettslags 
stiftelse. 
 
Likviditetslån gitt fra Fana Idrettslag til Fana Arena AS i løpet av 2021 vil bli konvertert til 
aksjekapital i 2022. I tillegg til dette vil det også bli skutt inn et kapitalinnskudd fra Fana 
Idrettslag for å sikre forsvarlig likviditet og egenkapital i Fana Arena AS. 
2021 har vært et utforende år driftsmessig for Fana Arena AS. Dersom ikke det kommer økte 
offentlige tilskudd til selskapet i løpet av kort tid må selskapet vurdere mulighetene for en 
mer kommersiell utleie for å få inndekning for sine driftskostnader.   
  
10. Oppsummering/framtidsutsikter  
 
Fana IL har også siste år tidvis vært preget av Covid-19 situasjonen. Det har imidlertid 
gjennom pandemien blitt etablert gode interne rutiner som har medført at en har klart å 
opprettholde så mye av aktiviteten som mulig, innenfor de reguleringer som har vært 
iverksatt fra myndighetenes side.  
 
Den langsiktige effekten er det fortsatt for tidlig å si noe om, men det er gledelig å se at 
medlemstallet har tatt seg opp igjen gjennom 2021 og ved inngangen til 2022. Det er 
imidlertid fortsatt viktig at vi bruker ressurser på å knytte tidligere medlemmer til oss igjen 
og bidra til at store og små kommer inn i normal aktivitet innenfor trygge rammer i Fana IL. 
Barn og ungdom har et stort behov for forutsigbarhet i hverdagen. Treningene i Fana IL er i 
for mange en særdeles viktig møteplass, hvor en treffer venner og får dekket sine sosiale 
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behov. Vårt samfunnsansvar som idrettslag er i stor grad knyttet til å tilrettelegge for at barn 
og ungdom skal kunne ha en meningsfull og aktiv fritid i trygge omgivelser, hvor sosial 
utvikling og tilhørighet vektlegges og livslange vennskapsbånd knyttes. 
 
Fana IL har også i 2021 markert seg med sterke sportslige resultater innenfor flere av vår 
idretter. Det er gledelig å se at utøvere som legger ned en betydelig treningsinnsats gjennom 
året, lykkes med å få til gode prestasjoner i viktige konkurranser og kamper. Like stolte som 
vi er av at vi lykkes med å få frem vinnere, skal vi også være for at vi hver dag har flere tusen 
barn, ungdommer og voksne som gjennom Fana IL kan få delta på sitt nivå. Det å oppleve 
utvikling og mestringsfølelse er for mange en seier i hverdagen og gleden og stoltheten av å 
lykkes med de små stegene er det viktig å ta vare på. 
 
Fana IL arbeider aktivt for at rammebetingelser for våre aktiviteter skal forbedres. I denne 
anledning er utviklingen av nye idrettsanlegg av avgjørende betydning, og Fana IL viser her 
handlekraft gjennom å være en pådriver inn mot kommunale beslutningstakere - både på 
politisk og administrativt nivå. Etter at vi de 5-10 siste årene har lykkes med å få realisert 
flere store prosjekter, som utviklingen av Nesttun Idrettsplass og Fana Arena, står nå 
Slåtthaug Arena høyt på dagsordenen. Dette er at anlegg som vil kunne gi Fana IL nok et 
historisk løft om en lykkes med å realisere dette prosjektet. Det er imidlertid en krevende 
prosess som setter både tålmodighet og troen på politikeres handlekraft på prøve.  
 
Styret har utfordret Fana IL’s Stiftelse til å bidra til utvikling av Totlandsområdet. Det er viktig 
at den kapital som stiftelsen besitter settes i «arbeid» og bidrar til å skape gode rammevilkår 
for de sportslige aktivitetene i Fana IL. En utvikling av Totlandsområdet vil i så måte kunne 
være en anleggsmessig tilvekst for flere av idrettslagets grupper. Samtidig vil vi gjennom å 
utvikle Totland til et aktivitetssenter, hvor det arrangeres treningssamlinger og konkurranser 
av ulike slag både på sommer- og vinterstid, kunne skape et økonomisk bærekraftig grunnlag 
for den fremtidige driften av Fanahytten. 
 
Skal en lykkes med å realisere anleggsprosjekter som Slåtthaug og Totland, vil en være 
avhengig av å allokere dedikerte ressurser for å drive frem disse prosjektene. Store 
utfordringer ligger foran oss både i forhold til politisk behandling og finansiering. Styret vil 
derfor fremover måtte se nærmere på hvordan en kan bygge opp en organisasjon som evner 
å ivareta både løpende drift og prosjekter på en god måte. 
 
Kampen for at Bergen Kommune snarest etablerer ordninger for tilskudd til løpende drift av 
idrettslagseide anlegg fortsetter. En samlet idrettsbevelgelse jobber aktiv for dette gjennom 
Idrettsrådet i Bergen, som gjør en meget god jobb i denne forbindelse. En positiv løsningen 
vil være svært avgjørende for at idrettslagene skal kunne etablere en bærekraftig økonomi 
relatert til egne anlegg. Bergen Kommune har betydelige besparelser ved at velgjørere som 
Trond Mohn bygger anlegg, som kommunen selv har hatt planer for, i samarbeid med de 
enkelte idrettslag.  
 
Det er da vanskelig å forstå at Bergen Kommune og den politiske ledelse ikke erkjenner en 
forpliktelse til å gi driftstilskudd til disse anleggene, på lik linje med det de selv ville ha hatt 
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om de måtte ha investert i anlegget over egne budsjetter. «Gratis prinsippet» for bruk av 
idrettsanlegg står sentralt hos den politiske ledelse. Det synes således å være svært urimelig 
at medlemmer i idrettslag som har bygget egne anlegg, som avlaster de kommunale 
investeringsforpliktelsene, skal måtte betale for bruk av idrettsanlegget som de ellers ville ha 
vært fritatt fra. Fana Arena er her et godt eksempel, hvor en allerede etter få års drift ser 
store økonomiske utfordringer med å finne dekning for kostnader knyttet til drift av 
anlegget. Det har blant idrettslagene i Bergen bygget seg opp en stor frustrasjon rettet mot 
den politiske ledelsen i Bergen. Via Idrettsrådet har vi siste år fortsatt å fremme klare krav 
om økte og forutsigbare rammevilkår for driftstilskudd til idrettslagenes anlegg. 
 
Styret vil i det kommende året arbeide videre med de forhold som er fremhevet i den strategiske 
planen og spesielt fokusere på utvikling som bidrar til gruppenes sportslige aktivitet og 
administrative drift. Samspillet mellom gruppene og hovedlagets administrasjon og styre er 
avgjørende for at vi skal kunne utvikle Fana IL i en retning som tjener idrettslaget totalt sett. Den 
økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende, både totalt sett og for de enkelte grupper. 
Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt til den daglige aktiviteten, til 
det beste for alle våre medlemmer i Fana Idrettslag. Uten denne unike innsatsen ville ikke Fana IL 
vært der vi er i dag. Hovedstyret vil også rette en stor takk til alle grupper og administrasjonen for 
innsatsen og samarbeidet gjennom 2021. 
Vi vil også rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Vestland 
Fylkeskommune, Idrettsrådet i Bergen, Vestland Idrettskrets, Olympiatoppen og ikke minst alle våre 
små og store sponsorer som ser viktigheten av å bidra til det gode og samfunnsnyttige arbeid som 
Fana Idrettslag utfører. 
                                                                                                                                                         
 
                        

Nesttun 31. desember 2021/ 30. mars 2022 
 

 
Tor Gjøstein Harald S. Fiksdal Laila Kjærevik 

Leder (sign.) Nestleder (sign.) (sign.) 
 

Nancy Jøssang Dag J Aksnes 
(sign.) (sign.) 
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LOV FOR Fana Idrettslag (kortform Fana IL) org. nr. 977 318 084 
Stiftet 3. mars1920. 

Sist endret [30.03.2022] 
 
 
§ 1       Formål 
 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og  
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Fana IL Fotball org. nr. 976 602 560. For 
idrettsalliansen gjelder NIFs lov § 10-7.om idrettsallianser  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av følgende særforbund: Norges Basketballforbund, Norges 
Cykleforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Norges 
Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiforbund, Norges Skøyteforbund, Norges 
Skiskytterforbund, Norges Danseforbund og Norges Kickboksing forbund.  
 
For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4) 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestland idrettskrets og er tilsluttet Idrettsrådet i 
Bergen. 
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 3       Medlemmer 
 
For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 
10-4 og 10-6. 
 
For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, 
gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende 
regler. 
 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  
 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
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§ 6       Inhabilitet 
 
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 10     Årsmøtet 
 
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  
 
Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-
16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 
Årsmøtets oppgaver: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

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

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

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

a. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] 
varamedlem[mer] 
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b. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] 
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, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] 
varamedlem[mer] 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Ledere og 
nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv.  

 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  
 
For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  
§ 2-19.  
 
§ 11     Idrettslagets styre 
 
(1)  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  
 
(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun 
vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. 
Styret skal sørge for: 
at idrettslagets formål ivaretas 
forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, 
idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for 
mindreårige eller personer med utviklingshemming 
at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett 
 
(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  
  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  
 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 
forlanger det. 
 
§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité og øvrige årsmøtevalgte organer 
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(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Årsmøtet kan vedta instruks 
for kontrollutvalget 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Årsmøtet kan vedta instruks for 
valgkomiteen. 
(3) Årsmøtet kan vedta instrukser for andre organer, utvalg eller komiteer idrettslaget 
måtte ha etablert. 
 
§ 13 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 
2 (2). 
 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten 
i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles 
av styret eller årsmøtet.   
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av 
årsmøtet eller styret.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 
 
§ 14     Lovendring 
 
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 
 
Idrettslaget kan vedta oppløsning:  
ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet 
må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og 
særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  
 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, 
fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 
  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
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(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en 
direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved 
oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret.  
 
 
  



Glede – Fellesskap – Trygghet – Handlekraft 

__________________________________________________________________________________  

Fana IL  Side 32 

 

Vedlegg sak 10 
 
 
 
ENDRINGER I ORGANISASJONSPLAN 
 
 
 
Styret fremlegger for årsmøte visse justeringer i organisasjonsplanen for Fana IL. 
 
Forslag til endringer er fremhevet med rød skrift.  
 
Endringene, henvisningene til loven, er endringer som har sin årsak i endringer i lov.  
 
Norges idrettsforbund vedtok på idrettstinget 2020 en ny en felles lov for alle idrettslag, noe Fana 
Idrettslag tok til etterretning på sitt årsmøte 3.juni 2021. 
 
Styret ber om tilslutning til at Fana Idrettslags lovkomite strykes fra organisasjonsplanen med 
bakgrunn i NIFs endring til en felles lov for alle.   
 
Hovedstyret vedtok å opprette all idrett for idretter/aktiviteter/prosjekter som ikke er tilsluttet et 
særforbund. Et eksempel er E-SPORT som ble etablert som et pilotprosjekt i 2021. 
 
Forslag til vedtak; 
 
Årsmøte i Fana Idrettslag besluttet de foreslåtte endringer i organisasjonsplanen for Fana IL.  
 
 
 
 
Bergen, 30. mars 2022 
 
Styret 
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ORGANISASJONSPLAN FOR FANA IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG 

 
I henhold til lov for Fana IL Allianseidrettslag § 16 pkt. 13, er det vedtatt følgende 
organisasjonsplan. 
 

1. Fana Idrettslag Allianseidrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 
medlemmer. 

 
2. Alle som blir opptatt som medlem forplikter seg til å overholde lagets og overordnede 

myndigheters lover og bestemmelser. 
 

3. Laget har følgende medlemmer: 
a. Æresmedlemmer 
b. Livsvarige medlemmer (engangsbetalende p.t. 10 x årskontingenten) 
c. Årlig betalende medlemmer 
d. Passive medlemmer 

 
Æresmedlemmer oppnevnes og hederstegn tildeles medlemmer etter egne statutter, av 
lagets Hederstegnkomite. 

 
Æresmedlemmer har fri adgang til lagets og tilsluttende lags konkurranser og arrangement 
der laget er arrangør. 

 
4. Lagets farger er rødt, hvitt og blått. 

 
5. Fana IL er organisert på følgende måte: 

 
6. Styret for Fana IL Allianseidrettslag (Hovedstyret): 
 Leder 
 Nestleder 
 Tre styremedlemmer 
 To varamedlemmer 

 
Valgperioder: 
 
 Leder velges for 1år. Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges 
for 1år. Det er viktig at valgperiodene tar hensyn til å ha god kontinuitet i Hovedstyret. 
 
Fana IL Allianseidrettslags Hovedstyret og lederne i lagets grupper utgjør ledermøte som er et 
rådgivende organ for Fana IL Allianseidrettslag. Lederne i særutvalgene/komiteene i idrettslaget 
innkalles når styret bestemmer. 
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Leder av idrettslag i alliansen skal også innkalles til ledermøtene, men deltar ikke ved behandling av 
saker hvor det kan tenkes å oppstå motstrid mellom idrettslagene. 
Tilsvarende gjelder leder i Fana IL Stiftelse.       
 
Ledermøte skal innkalles når det gjelder avgjørelser av særlig viktige saker av idrettslig eller 
økonomisk art. Leder av styret i Fana IL Allianseidrettslag er ledermøtets leder. Styret innkaller til 
møtene. 
 
Grupper og særutvalg: 
 
Hver idrettsgren i Fana IL representerer en gruppe. Idrettslaget har følgende grupper: 
 

 Alpin 
 Basketball 
 Dans 
 Friidrett 
 Håndball 
 Kickboksing 
 Kunstløp 
 Langrenn/Skiskyting 
 Orientering 
 Skøyter 
 Sykkel 
 Turn 
 Allidrett 

 
Gruppene ledes av valgte styrer. Fana IL Allianseidrettslags styret har fullmakt til, mellom årsmøtene, 
å kunne beslutte opprettelse/nedleggelse av grupper, særutvalg og komiteer. Påfølgende årsmøte 
stadfester styrets vedtak. 
 
Gruppestyrene skal bestå av minimum leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. 
 
Gruppene avholder gruppeårsmøte hvert år og senest innen 20. februar. Gruppeårsmøtet innkalles 
av gruppestyret med minimum en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i 
pressen eventuelt på lagets/gruppenes internettside. 
 
Forslag som ønskes behandlet på gruppeårsmøtet må sendes gruppestyret senest to uker før 
gruppeårsmøte. 
 
Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 
en uke før gruppeårsmøte. 
 
Gruppenes årsmeldinger, regnskaper og budsjetter skal minst tre uker før lagets årsmøte forelegges 
Hovedstyret og skal godkjennes av dette før det vedtas av gruppen. 
 
For gruppeårsmøter gjelder paragraf 16 i Lov for Fana IL Allianseidrettslag, så langt den passer. 
 
 



Glede – Fellesskap – Trygghet – Handlekraft 

__________________________________________________________________________________  

Fana IL  Side 35 

 

Gruppeårsmøter behandler: 
 

 Årsmelding 
 Regnskap 
 Budsjett 
 Valg av styre 
 Forslag på representanter til særkrets- og særforbunds-ting 

 
 Leder av gruppestyrene innkaller og leder styremøtene. 
  
Gruppestyret er ansvarlig for egen økonomi, men plikter å holde styret i Fana IL løpende orientert. 
Gruppestyret skal legge frem regnskap og budsjett for styret i Fana IL Allianseidrettslag innenfor 
fastsatte frister. 
 
De enkelte grupper er underlagt beslutninger fattet av Hovedstyret eller lagets administrasjon. De er 
verken autonome i saker som er vesentlige for gruppene eller Fana IL. 
 
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget og gruppene kan ikke inngå avtaler 
eller representere laget utad uten godkjennelse av styret i Fana IL Allianseidrettslag. 
 
Gruppestyret skal føre protokoll over sine møter og skal til sitt gruppeårsmøte fremlegge årsmelding 
om gruppens arbeid og resultater. 
                                     
Gruppestyret kan vedta treningsavgift for gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret i sin 
helhet. 
 
Alle ansatte i gruppene er formelt ansatte i Fana Idrettslag (org nr. 977 318 084). Det er Fana 
Idrettslag som fastsetter alle vilkår i ansettelseskontraktene.  
 
Administrativ leder av en gruppe har tittel av avdelingsleder.   
 
 
Fana IL Allianseidrettslag har følgende særutvalg/komiteer: 
 

 Kontrollutvalg 
 Hederstegnkomité 
 Lovkomité 

 
Særutvalgene/komiteene velges av årsmøtet i Fana IL Allianseidrettslag, og skal bestå av minimum 
tre medlemmer (leder og to medlemmer). Særutvalgene/komiteene er økonomisk underlagt lagets 
styre og råd. Årsmelding fremlegges for Hovedstyret innenfor de samme frister som for 
gruppestyrene. 
 
Fana IL Allianseidrettslag har også et Gubbelag og et Ungdomsråd som velger og konstituerer seg 
selv. 
 
Lagets styre står fritt til å oppnevne andre utvalg og komiteer 
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Fana IL Allianseidrettslag har opprettet Fana IL Stiftelse, som er en selvstendig stiftelse, opprettet 
ihht. lov om stiftelser. 
 
Stiftelsen ledes av et styre som velges av årsmøtet i Fana IL Allianseidrettslag.  
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år, leder og 
varamedlemmer for ett år. Ett av styremedlemmene utpekes av styret i Fana    Allianseidrettslag. 
 

********************** 
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Bergen 11.03.22 
 

Valgkomiteens innstilling 2022  
 
Valgkomiteen har bestått av Anita Hustad Pryme, Sigbjørn Rabbe, Dagfinn Neteland og Erik Kubon 
Halvorsen (leder). Komiteen startet sitt arbeid i desember, og har gjennomført til sammen 7 møter, 
derav egne møter med styreleder og daglig leder.  
 
Valgkomiteen har gjennom samtalene fått klare signaler på strategiske satsingsområder som både 
hovedstyret og administrasjonen trekker frem. Valgkomiteen har lyttet og tatt til seg disse 
tilbakemeldingene, og den fremlagte innstillingen må sees i lys av dette.  
 
Kontinuitet ift det anleggs-strategisk/-politiske arbeidet har vært en bærebjelke som valgkomiteen 
har sett særskilt på. Et annet viktig område som har vært løftet frem er kommunikasjon.  
 
Valgkomiteen innstiller derfor et par nye kandidater som vi mener vil styrke idrettslaget på disse felt.  
 
Valgkomiteen trakk i fjor opp viktigheten av å utvikle unge ledere i idrettslaget. Derfor er det 
skuffende at komiteen ifm årets arbeid ikke mottok én eneste tilbakemelding fra organisasjonen 
rundt dette. Her har ledelsen i idrettslaget og gruppestyrene et særskilt ansvar for å skape 
organisatorisk utvikling i årene som kommer.  
 
Avslutningsvis vil valgkomiteen anbefale idrettslaget om å ta en god runde ifm formelle avklaringer 
ift dobbeltroller i idrettslaget, og hvordan dette skal håndteres i fremtiden. Valgkomiteen kan kun 
forholde seg til gjeldende lov i sitt arbeid. Valgkomiteen vil takke de utgående medlemmene som har 
sittet i styret og utvalg for deres innsats for idrettslaget.  
 
De nye kandidatene som innstilles er:  
 
Christian Flølo Geithus (innstilles som varemedlem til hovedstyret)  
 
Christian Flølo Geithus er 46 år gammel og kommer opprinnelig fra Sandane. Christian er daglig leder 
i Selvaag Bolig Bergen og har bred og allsidig erfaring fra anlegg- og byggebransjen.  
Christian har også stor erfaring med kommersialisering og forretningsutvikling ift utviklingsprosjekter 
og store anleggsprosjekter.  
 
Han har en allsidig idrettsbakgrunn, her kan nevnes alpint, sykkel, langrenn, håndball, fotball og 
svømming. De siste årene har Christian også engasjert seg i E-sport, noe som også er et 
satsingsområde for Fana IL.  
 
Valgkomiteen mener Christian vil tilføre viktig kompetanse og erfaring som vil styrke 
anleggsutviklingen i Fana IL i den kommende perioden, og innstiller han derfor som varamedlem til 
hovedstyret.  
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Kari Amble (innstilles som varamedlem til hovedstyret)  
 
Kari Amble er 61 år og kommer fra kunstløpgruppen hvor Kari fremdeles er aktiv som veteranutøver. 
Kari har en bred bakgrunn innenfor kommunikasjon og media. Hennes erfaring spenner over 20 år i 
NRK som journalist, informasjonsleder i Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen for å nevne noe.  
 
Kari satt seks år som styremedlem i Norges Skøyteforbund, og har hatt en rekke styreverv innenfor 
kommunikasjon og media. Hun har med andre ord bred erfaring fra å sitte i styrer. Kari er svært 
samfunns- og idrettsengasjert. Valgkomiteen mener Kari vil tilføre idrettslaget viktig erfaring og 
kompetanse som vil være med å utvikle idrettslaget videre. Valgkomiteen innstiller derfor Kari som 
varamedlem til hovedstyret.  
 
Birgitte Røksund (innstilles som varamedlem til stiftelsen)  
 
Birgitte Røksund er 36 år, og jobber i dag som direktør for oppvekst og idrett i enheten Nye markeder 
og samfunnskontakt i HRP. Forut for dette var Birgitte avdelingsleder i Bergen kommune 
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i seksjon for strategi, utredning og utvikling. Birgitte 
har derfor bred og god kompetanse ift planlegging, utvikling og realisering av idrettsanlegg. Dette er 
en erfaring valgkomiteen mener vil komme svært godt med i stiftelsen når utvikling av anlegget på 
Totland og Fanahytten står sentralt.  
 
Birgitte var selv en aktiv skiskytter med erfaring fra landslagsnivå, og har således sterk kjennskap til 
skiidrettene og deres muligheter.  
 
Valgkomiteen mener Birgitte vil tilføre stiftelsen viktig kompetanse og kunnskap, og innstiller henne 
derfor som varamedlem.  
 
Bergen 11.mars 2022  
Valgkomiteen i Fana IL 
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Valgkomité Fana IL - Innstilling 2022    

 
         

Rolle Innstilling Gruppe VK innstilling 2022  

Hovedstyret:            

Leder                      Tor Gjøstein Fotball Gjenvalg - velges for 1 år  

Nestleder                 Harald Fiksdal Håndball Ikke på valg  

Styremedlem           Laila Kjærevik Friidrett Ikke på valg  

Styremedlem           Dag Jarle Aksnes Turn Gjenvalg - velges for 2 år  

Styremedlem Karen-Marie Clementsen Kayser Orientering  Ny - velges for 2 år  

Varamedlem Christian Flølo Geithus Ekstern Gjenvalg - velges for 1 år  

Varamedlem            Kari Amble Kunstløp Ny - velges for 1 år  

Lovkomite:                 

Leder Gustav Wiig Langrenn/Skiskyting Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Kirsti Lysaker Orientering Gjenvalg - 2 år  

Medlem Brith-Line Øverland Langrenn/Skiskyting Gjenvalg - 2 år  

Varamedlem Bjørn Dag Norbeck Sykkel Gjenvalg - velges for 1 år  

Hederstegnkomite:           

Leder Bjørn Thømt Skøyter Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Else Lerche Raadal Orientering Gjenvalg - velges for 2 år  

Medlem Liv Holmefjord Skøyter Gjenvalg - velges for 2 år  

Medlem Asbjørn Lilletvedt Skøyter Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Lagets til enhver tid sittende leder Fra hovedstyret    

Stiftelsen:                 

Leder Bjørn Thømt Skøyter Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Wenche Teigland Håndball Gjenvalg - velges for 2 år  

Medlem Trond Døskeland Orientering Ikke på valg  

Medlem Leif Magne Solstad Håndball Ikke på valg  

Medlem Utnevnes av Fana ILs hovedstyre Fra hovedstyret    

Varamedlem Sissel Borgen Skøyter Gjenvalg - velges for 1 år  

Varamedlem Birgitte Røksund Langrenn/Skiskyting Ny - velges for 1 år  

Kontrollutvalg:          

Medlem Lars Christensen Håndball Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Frode Abotnes Friidrett Gjenvalg - velges for 1 år  

Medlem Mona Gjertsen Sykkel Gjenvalg - velges for 1 år  

Varamedlem Nancy Jøssang Skøyter Ny - velges for 1 år  

         

Bergen 11.mars 2022      

Valgkomiteen i Fana IL      
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Årsrapport fra Dugnadsgruppen på Fanahytten 2021 
 
Dugnadsgruppen har i 2020 bestått av følgende 17 ”gubber”:  
Leif Henry Abrahamsen, Atle Alvheim, Bjørn Dyngeland, Gunnar Dyngeland, Knut Erik Gulbrandsen, Harald 
Lyngtun, Ole Pål Nesttun, Einar Nordås, Jan Olav Ormberg, Harald Risnes, Magne Raadal, Per Olaf Tangen, 
Jostein Torvik, Olav Totland, Ragnar Kayser, Per Vikane og Per Vold.  
 
Vi har jobbet regelmessig om torsdager fra kl 10-12, med påfølgende lunsj i hytten. Vi kom imidlertid litt senere 
i gang enn vanlig etter nyttår pga. pandemien.  
Gruppen har vært ledet av meg. 
 
Det har vært arbeidet til sammen 26 dugnadsdager.  
 
Følgende arbeid har vært utført: 
Inne i hytten 
Reparert noen av bildene av lederne i Fana ILs historie i gamlestuen  
Reparert vannlåsen under vasken i toalettet til høyre i gangen 
Hengt opp ny rullegardin på loftet 
Ryddet rommet under trappen 
Demontert og rengjorte filtrene over komfyren før elektriker reparerte lysene 
Rengjøring av varmepumpen 
Reparert lekkasje i vasken på kjøkkenet 
Skiftet lyspærer i leselamper på loftet og i badstuen 
Ryddet vaskerommet og renset sluken  
Diverse annet 
 
Kjelleren / boden 
Regelmessig rengjøring og rydding, bortkjøring av avfall mm. 
Rengjort toalettet 
 
Utenfor hytten 
Beiset hele hytten, 2 strøk og malt vinduer utvendig 
Polert utsiden av ytterdørene på garderobebygget 
Laget faste benker utenfor gamlestuen  
Laget ny, stor oppslagstavle ved inngangen til skistadion (finansiert av GC Rieberfondene) 
Reparert gjerdet utenfor hytten 
Tatt ut og inn de utvendige møblene om høsten og våren 
Reparert hammocken 
Vedlikehold på Gunnarbu 
Ryddet området rundt hytten, på haugen og på skistadion for boss 
Regelmessig reparert huller i vegen 
Tatt ned trær, slått gress og ryddet busker langs vegen og rundt hytten 
Malt opp trær og busker med flisekutter og lagt flisen på stiene 
Fjernet ugress på plassene rundt hytten 
Malt døren på garasjen til skigruppen 
Ryddet den gamle stien opp til hytten og lagt flis på den 
Renset grøften fra parkeringsplassen ned langs vegen 
Snørydding 
Slått gress langs kantene av vegen og plassen 
 
Rådal, 10. januar 2022. 
Magne Raadal 
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 ÅRSRAPPORT 2021 FRA HEDERSTEGNKOMITEEN 

Komiteen har i inneværende periode bestått av: Bjørn Thømt som leder og medlemmene, Asbjørn Lilletvedt, 
Else Lerche Raadal, Liv Holmefjord samt hovedstyrets leder Tor Gjøstein. 
  
Komiteen har avholdt ett møte i tillegg til e- post utvekslinger og besluttet å dele ut følgende hederstegn for 
2021; 

 1 gull 
 4 sølv 
 8 bronse 

  
Utdelingen vil finne sted på lagets årsmøte 30. mars 2022 eller egne gruppearrangement for kandidater som 
ikke er til stede på årsmøte. 
 
På årsmøte for 2020 ble følgende medlemmer hedret. Hovedtildelingen fant sted på årsmøte den 3. juni 2021. 
 
Hederstegnet i sølv:  
Marta Rongved Dixon(friidrett) og Elling Sundberg(fotball).  
 
Hederstegnet i bronse:  
Christian Gjertsen(sykkel), Ketil Konglevoll(håndball), Erlend Moldrheim(håndball), Thomas Knarvik(håndball), 
Bjørn Batalden(orientering), Birthe Irgens(turn), Nancy Jøssang(hovedlaget) og Per Lasse 
Reinertsen(langrenn/skiskyting). 
 
Fana Idrettslags Hederstegn (tidligere kalt Ærestegnet) ble innstiftet 15.12.1934 som en etterfølger av 
Æresknappen, som første og eneste gang ble utdelt på lagets 10 års fest (1930) til en av lagets stiftere – Johs. 
Jellestad – samtidig som han da ble utnevnt til lagets første æresmedlem. 
 
Siden 1935 har laget etter tildelingene for 2020 delt ut 406 hederstegn i bronse, 122 i sølv og 41 i gull. I tillegg 
er 36 av lagets medlemmer i løpet av lagets historie utnevnt til æresmedlemmer. 
 
Av disse er følgende 17 fremdeles aktivt med oss (utnevnelses år i parentes): 
Jan Birkeland (1995), Gunnar Dyngeland (2000), Arild Takvam (2003), Gunn Leiknes (2005), Asbjørn Lilletvedt 
(2008), Cato Norbeck (2008), John Egil Lilletvedt (2014), Magne Raadal (2016), Einar Raa (2016), Håvard 
Holmefjord Lorentzen (2018), Sindre Henriksen (2018), Sverre Lunde Pedersen (2018), Trond Mohn (2019), 
Audny Totland (2019), Olav Totland (2019), Tor Gjøstein (2019) og Bjørn Thømt (2019). 
 
Æresmedlem Egil Borge døde den 3. mars 2022. 
 
Hederstegnkomiteen og styret i Fana IL vedtok i 2011 å få laget en nål til æresmedlemmene og som de kan 
bære på seg. 
 
I neste periode vil hederstegnskomiteen gjennomgå statuttene for tildeling av hederstegn og eventuelt gjøre 
tilpasninger i forhold til nåtidens og fremtidens frivillighetsarbeid.  
 
For Hederstegnkomiteen 
 
Nesttun, 12. mars 2022 
Bjørn Thømt 


