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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL
TIRSDAG 9. mars 2021 KL 18.00 ‐ Intility Arena

Saksliste årsmøtet
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Leder 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.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Diverse informasjon
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 – to ‐uker før årsmøtet.
Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 ‐en‐ uke før
årsmøtet. Dette vil bli lagt ut i klubbkontorene på Valle.
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært
medlem i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor klubben.
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Forretningsorden for årsmøtet i Vålerenga Fotball
Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent
Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og
demokratisk behandling.

Sakslisten
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på
sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres nå 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning
må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten.

Rett til å møte
Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøtet.
Stemmeretten er begrenset av lovens § 4 (medlem i minst 1 mnd.) Medlemmene med stemmerett
har også tale og forslagsrett.
Årsmøte er åpent for presse og kringkasting med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

Taletid
Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte
punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5. minutter.
2. gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for
innledere.
Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak.
Alle som forlanger ordet må gjøre det skriftlig overfor dirigenten.

Forslag
Alle forslag som fremmes under årsmøtet må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført
forslagsstillerens navn. Forslag kan kun relateres til sakslisten som fulgte innkalling til årsmøtet.
Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes alternative forslag som kreves tatt opp til
behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.
Alle forslag som krever lovendringer må vedtas med minimum 2/3 flertall.
Øvrige forslag vedtas med simpelt flertall (50% av de avgitte stemmene).

Valg
Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov §§16 og 17. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for
å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det
foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det.
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Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt.
Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til klubbens lover.
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Styreleder har ordet
ETTER DET DRAMATISKE ÅRET 2020 – VI SER FRAMOVER
Vi gikk med tradisjonell optimisme for Vålerenga Fotball inn i det nye året 2020. Det meste var på
stell, vi var glade. Aldri før hadde vi hatt så mange påmeldinger til ungdomscupen som i mars dette
året. Aldri hadde vi hatt så mange påmeldte lag til en av landets største barnecuper (DNB Cup).
Så kom viruset. Fra Østerrike, Italia og fra rundtomrking. Vi våknet brått til en helt annen virkelighet
enn cuper og forberedelser til ny fotballsesong. Vi våknet til lock down.

Vi snakker om det helt spesielle året 2020. Hvor det ble kåret bare en NM‐vinner. Hvor spillere ikke
fikk trene sammen, alle hender, fotballer og utstyr ble gjennomvasket, og hvor planer og
prioriteringer måtte gjennomgås for nye vurderinger.
I styrets langtidsarbeid fram mot 2020 hadde vi planlagt å lansere vårt bærekraftprosjekt, med
likestilling som hovedtema dette året. Vi hadde ambisjoner om å gjennomføre flere treninger enn
noen gang på Valle. Flere kamper enn noen gang også. Endringer ble det, og endringer blir det også
framover. Vi må bare ikke miste fokuset på at vi må tenke langsiktig og kortsiktig samtidig, og
forutsette at hverdagen er tilbake i overskuelig framtid.

Styret har som målsetting at vi skal ha så høy aktivitet for barn og unge som mulig gjennom hele året
og står klare til å ta imot fotballsugne spillere den dagen vi kan kjøre for fullt igjen.
Vi skal nå gjennomgå alle strategiske planverk, både for klubben totalt og for de ulike gruppene.
Våre ambisjoner for framtiden ligger fast, vi skal bli flere aktive i klubben. Dette må gjennomføres på
en slik måte at vi ikke reduserer kvaliteten i det vi gjør. Tvert om, vi har som ambisjon om å øke
kvaliteten i alle ledd, fra trenerutdanningen til antall treningsøkter og antall arrangementer.
Vi skal selvsagt jobbe videre med vårt bærekraftprosjekt, og annet strategisk verdiarbeid.

Et virus, mutert eller ikke, stopper oss aldri.

Karin Yrvin
Styreleder
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8. Styrets beretning
Styret i Vålerenga Fotball har etter årsmøtet i 2020 bestått av
 Styreleder Karin Yrvin
 Styrets nestleder Rune Hansen
 Styremedlem Jimmy Munkvold
 Styremedlem Runar Kvernen
 Styremedlem Gro Anita Midtgaard
 Varamedlem Jon Egil Strand



Varamedlem Hilde Eriksen Opland

Styret vil oppsummere 2020 med tre stikkord;
‐
‐
‐

Utfordringene
Krisene
Gullhistoriene

Året med de store utfordringene, startet allerede den 19. desember 2019, med feil i av noen av våre
viktigste IT‐løsninger; medlemssystem, hjemmesideløsninger og apper for våre lag. Dette IT‐krasjet
hadde store innvirkninger på klubbens håndtering av medlemssystemet, inkludert oversikt over
innbetalinger og inn‐ og utmeldinger av aktive medlemmer.
Spoortz, som leverte løsningene til over 900 idrettslag i hele Norge, hadde selv få ressurser til å spore
endringer og oppdateringer, noe som medførte at klubben selv måtte gjøre en stor manuell jobb
med å oppdatere informasjon. Særlig alvorlig ble dette fordi vi, dagen før IT‐krasjet, hadde sendt
fakturaer til samtlige medlemmer. Styret støttet administrasjonens arbeid med å spore innbetalinger,
og støttet også anbefalingene om å skifte leverandør før 2021. Styret besluttet overgang til ny
leverandør i november 2020.
Bortsett fra dette, ble året planlagt med høy aktivitet i alle ledd av klubben. Det var stor optimisme,
både for aktivitet, cuper/arrangementer og for satsingen rundt Damer A.
Konsekvensene av koronasmitten overskygget alt etter at tallene om økt smitte i Norge ble
rapportert, og myndighetenes ulike tiltak trådte i kraft fra mars. Styret fikk raskt rapportert alvoret i
situasjonen, med estimerte inntektsbortfall på mellom 2,5‐2,7 millioner. Dette var, på dette
tidspunktet (ca 20. mars 2020), så alvorlig at fokus ble satt inn på mulige tiltak for å berge klubben
over denne krisen. Styret ba administrasjonen prioritere slik:
a) Klubben må unngå konkurs
b) Alle barn og ungdom skulle få et tilbud, uavhengig av foreldrenes inntekter
c) Tilbudet til barn og ungdom skal ikke reduseres, utover konsekvensene av myndighetenes
bestemmelser
d) Unngå oppsigelser, men permittering er innenfor.
e) Jakte, men ikke budsjettere med nye, ukjente inntekter før disse er på plass.
Administrasjonen tok initiativ til møte med Generalsekretær i Oslo Idrettskrets og Daglig leder i NFF
Oslo, for å synliggjøre de store konsekvensene av situasjonen. Spesielle temaer var, i tillegg til de
økonomiske konsekvensene, også den åpenbare faren for frafall blant aktive i Osloidretten.
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Økonomi ble altså et hovedtema for styremøtene i 2020, og det ble utarbeidet eget koronabudsjett
som ble fulgt opp i samtlige styremøter. Etter som ukene gikk, ble stadig nye tiltak for innsparinger
gjennomført, og jakten på nye inntekter ble intensivert.
Samtlige ansatte, i store og små stillingsbrøker, ble permitterte.
De første som kom i gang, og ble tilbakekalt til treningsfeltet, var trenere for barn og ungdomslag.
Da med et treningsregime hvor det meste dreide seg om å holde avstand, vaske hender, fotballer og
utstyr.
Styret fikk også forelagt seg en annen, meget alvorlig sak. En utvekslingsstudent, som ble tatt imot
etter initiativ fra Norges Idrettsforbund, ble rapportert å drive med seksuell trakassering via sosiale
medier. Politiet, foreldre og lagene ble involvert, i tillegg til Norges Idrettsforbund. Saken resulterte i
innrømmelsesdom mot slutten av året. Klubbens håndtering av saken, inkl møter med både spillere,
trenere, lagledere og foreldre ble evaluert og styret har uttrykt stor tilfredshet med administrasjonens
håndtering av denne vanskelige saken.
Den usikre situasjonen for 2021 medførte at styret så behovet for en konsolidering i dette året, for å
sikre at allerede igangsatte prosjekter ble gjennomført med kvalitet. Det er derfor besluttet en egen
strategi for 2021. I tillegg er det utarbeidet nye strategiplanverk for Damer A og Jenter Talent, fordi
endringene for disse har medført behov for endringer. Dette arbeidet videreføres inn i 2021.
Styret er stolte over at Damer A sine historiske resultater i 2020. Serievinner – NM‐vinner og to ganger
gevinst i kvalifiseringskampene til Champions League. Dette er historiske resultater på mange måter,
og oppnås etter bevisst satsing på å styrke det sportslige støtteapparatet og A‐stallen. I skrivende stund
er vi ikke kjent med resultatet mot Brøndby i den utsatte CL‐kampen, men vi er uansett sikret ny CL‐
runde på ettersommeren 2021, som konsekvens av at vi vant seriegullet. All honnør til alle som har
bidratt, inklusiv vår store støttespiller og sponsor Red Mit AS.
Daglig leder (Morten Grødahl) varslet sommeren 2020 styreleder om at han ønsket å trappe ned fra 1.
januar, enten ved full pensjon eller en gradvis reduksjon og full pensjon fra 30. april. Styret ønsket en
gradvis reduksjon, blant annet for å sikre god overlapping med ny klubbdirektør. Styret igangsatte
rekrutteringsarbeidet høsten 2020. Ny klubbdirektør (Harriet K Rudd) ble ansatt fra og med 1. januar,
med tiltredelse 11. januar.
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Styremøter
Styret har i 2020 avviklet totalt 11 styremøter, de fleste på Teams. I tillegg har styret gjennomført en
rekke arbeidsmøter, og møter via mail. Klubbens styre behandlet 75 saker.

Årsmøter
Det ble i 2020 avholdt ett årsmøte.

Representasjon
Styremedlemmer og administrasjonen har deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Forbundsting i regi av NFF (Karin Yrvin). Her var vi påmeldt med to representanter, men fikk et
forfall som ikke kunne dekkes inn.
Kretsting i regi av NFF Oslo: (Gro Anita Midtgaard, Line Myromslien og Jimmy Munkvold)
Styret i Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Gamle Oslo (Jimmy Munkvold)
VIF‐styret (Rune Hansen)
Årsmøte og medlemsmøter Toppfotball Kvinner: Runar Kvernen og Morten Grødahl
Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS: Jimmy Munkvold og Jon Egil Strand

I tillegg har klubben vært representert i ledermøter og daglig leder‐møter i regi av Oslo Fotballkrets og
Oslo Idrettskrets, både fra styret og administrasjonen. Det har vært mange slike møter i 2020, grunnet
koronatiltakene.

Sport og aktivitet i 2020
Samtlige klubber i hele Norge opplevde redusert aktivitet sesongen 2020. Dette inkluderer også
landslag, kretslag og tiltak for trenere og dommere.
12. mars 2020 stenges all aktivitet for alle
7. mai ble det åpnet for treninger for barn og ungdom, uten nærkontakt, krav til hygiene og stengte
garderober
1. juni ble det tillatt med trening med fullkontakt, for barn og ungdom.
16. juni fikk Toppfotballen grønt lys for treninger og kamper, dog innenfor en meget streng protokoll.
1. august ble det tillatt med kamper for barn og ungdom
I denne korte oppsummeringen er det ikke rom for å beskrive alle kravene, endringene og
merarbeidet som de ulike fasene medførte. Det er bare å konstatere at de mange endringene,
resulterte i merarbeid både for administrasjonen, trenere og lagledere. Og krav til at spillerne fulgte
de ulike retningslinjene.
Myndighetene strammet inn treningsregimet i desember, etter ny og urovekkende smitteøkning i
Oslo. Disse videreføres inn i det nye året.

Damer A
En historisk sesong, med «The double» for Vålerenga Fotball. Serien, som ble amputert ved å fjerne
sluttspillet, var rekordjevn i år. Tre lag var helt til siste serieomgang med og kjempet om seriegullet.
Sesongen startet ganske humpete, med ujevne prestasjoner. Men så viste vi en lang periode en
stabilitet som medførte at vi lå på topp før siste serierunde, med bedre målforskjell enn RBK Kvinner.
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Vår avslutningskamp ble aldri spennende, vi vant 4‐0 mot Arna‐Bjørnar. Med seriegullet i lomma, ble
det enklere å fokusere på cupfinalen.
NM 2020 ble også delvis noe amputert, fordi bare lag fra 1. divisjon og Toppserien kunne delta (grunnet
kravene i Toppfotballprotokollen). For oss ble cupen en fin anledning til å benytte hele A‐stallen i de
ulike kampene. Etter borteseieren mot Stabæk og hjemmeseier (4‐0) mot Avaldsnes i semifinalen, var
vi klare for spill på Ullevaal den 6. desember. Heldigvis var motstander LSK Kvinner, vår
ønskemotstander etter nederlaget i 2019. Vi var et bedre lag, men måtte ha ekstraomganger før vi
avgjorde etter scoringer av Ajara og Marie. Maries scoring vil for all framtid bli husket i norsk fotball.
Den prestasjonen, og ikke minst avslutningen, vil vi huske, Marie!

Barn – Ungdom – Voksen
Fakta i tall ‐ 2020
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2020 – aktive medlemmer fordelt på barn, ungdom og voksne
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26 ‐
29
29
7

376
156
11
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Representasjon på landslag:
Det var redusert aktivitet for landslagene og spesielt for regions‐ og kretslagene i 2020.
Totalt: I alt 21 spillere representerte Vålerenga Fotball på ulike landslag, fordelt slik:
Damelandslag: 9 spillere
Aldersbestemte landslag: 12 spillere

U12/U14/U16
Sesongen ble veldig amputert for alle lagene. Ingen Nasjonal Serie, kun spill mot lokale lag.
Også treningene ble gjennomført med redusert aktivitet, som beskrevet foran.

J19/J17
J19, som også er stammen i Damer Rekrutt, fikk også en veldig amputert sesong, hvor 2. divisjon ble
avlyst. Seriespill mot lokale lag i 1. div og deltagelse i enkeltcup (før koronaen slo inn).

J17
Laget spilte i 1. div J17, en lokal serie. Amputert sesong, og resultatene ble en tredjeplass.

Ungdomsfotballen – øvrige lag
Akkurat som alle andre, fikk alle lagene gjennomført amputert seriespill både i jente‐ og guttefotballen.
Det ble imidlertid en hektisk periode etter at seriespillet startet, spesielt gjelder det de lagene som
hadde knapt med spillere. Noe frafall – men også tilsig av spillere i sesongen.

Barnefotballen
En blanding av amputert seriespill og cupspill. Vi fikk gjennomført rekrutteringsskole for jenter og
gutter opp til 6 år i september, med bra deltagelse.

Voksenfotballen
Voksne (bortsett fra Toppfotballen) fikk ikke spilt kamper etter den 12. mars. Treningene kom sent i
gang, og voksenfotballen ble ikke prioritert av myndighetene. Mange lag trente lite, om noe i det hele
tatt. Noen få lag opprettholdt god aktivitet. Frafallet ble stort, både på kvinne‐ og herresiden.

Dommere
Fikk færre oppdrag med amputert sesong. Interne klubbdommerkurs var ikke mulig å gjennomføre
som planlagt etter 12. mars. Etter oppstart av seriekamper og cuper, ble det for mange av våre
dommere en hektisk periode.

Futsal
Vi har også i 2020 vært representert i futsal, både Herre‐, Dame‐ og barnelag har representert klubben
i seriespill gjennom sesongen 2019/2020. Sesongstart høsten 2020 ble først amputert, så kansellert.
Strengere krav til innendørsidretter har medført utallige avlysninger av kamper, i tillegg til redusert
tilgang til treningsarealer.
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Akademi, fotballskoler
VFA (Telenor Xtra) ble også hardt rammet av restriksjoner. Vi hadde et fantastisk forår, med mange
påmeldte barn. Etter nedstengnings‐perioden tok det seg noe opp igjen, med høyere antall
instruktører per barn enn normalt. Det har gradvis vært en bedring i antall påmeldinger, og vi er
fortsatt optimister i forhold til å komme tilbake til «normalsituasjon» i løpet av første halvår 2021.
Vi gjennomførte også de fleste av planlagte fotballskoler, men med begrensninger på antall barn som
kunne være med.

Cuper, arrangementer, dugnader og andre aktiviteter
Det var planlagt to cuper i mars 2020, ungdomscup og DNB Cup.
Vi hadde rekordpåmelding til vår ungdomscup med nesten 80 lag. Cupen måtte avlyses.
For DNB Cup knuste vi også rekorden i antall påmeldte lag, med hele 483 lag påmeldt, men også
dennecupen måtte avlyses.
OBS Sommercup, OBOS miniliga og Julecupen ble også avlyst grunnet koronasituasjonen. Øvrige cuper,
blant annet for Old Boys, U14, U16, U12, kunne heller ikke gjennomføres.
I tillegg ble Intility Cup gjennomført med et begrenset antall lag, med kohortlignende tiltak.

Priser til interne
Det utdeles årlig priser til spillere, trenere, lagledere og lag. Frivillige trenere og lagledere blir invitert
til å komme med forslag, så vurderes disse av administrasjonen før de blir vedtatt i styret.
Priser 2020:
Årets ildsjeler:

To priser: Olav Svendsrud og Thorleif Stene

Årets trener:

Agron Baftiari

Årets lagleder:

Tone Bosheim (G 14)

Årets Fair Play‐lag:

Jenter 15/17

Årets utviklingsspiller:

Jones El‐Abdellaoui

Årets lagspiller:

Håkon Eidsvåg Myhre
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Andre grupper og representasjon
Cuputvalget har bestått av:
Fra administrasjon: Karen W Kamsvåg
Utpekte medlemmer: Gro Anita Midtgaard, Line Myromslien, Vidar Olsen, Camilla Lysa Fredlund, Siv
Haugenes og Hilde E Opland.
Cuputvalget anbefaler antall cuper på ulike alderstrinn, setter opp datoer og rammer. I tillegg bistår
cuputvalget med å finne medlemmer i de ulike cupstyrene. Som konsekvens av avlyste cuper, har
aktiviteten vært lav.
Fair Play‐utvalget har bestått av:
Fra administrasjon: Tine Grødahl
Utpekte medlemmer: Camilla Lysa Fredlund, Bjørn Slåtta og Christine Rakckwitz
Fair Play‐utvalget setter rammene for Fair Play‐arbeidet i klubben, som aktiviteter på feltet (Fair Play‐
verter), kursing mv. I tillegg utpeker utvalget representanter til disiplinærutvalget, som behandler
innkomne saker som berører spillere, ledere og/eller foreldres oppførsel.
Sportslig utvalg for barne‐ og ungdomsfotball har bestått av:
Fra administrasjon: Stefan Danielsson
Utpekte medlemmer: Terje Risa, Hans Kristian Stavem, Thomas Støa,
Hovedsaken for Sportslig Utvalg har vært å utarbeide oppdatert sportsplan for klubben, noe som
inkluderer å lage retningslinjer («Blekker») for de ulike årskullene.
Bærekraftprosjektet
Fra administrasjon: Jens August Dalsegg
Leder: Karin Yrvin. Harriet Rudd
Prosjektet ble initiert og igangsatt våren 2019 og strategien Like Muligheter ble vedtatt i 2020.
Strategien bygger på FNs 17 bærekraftområder, Bærekraft var også ett av temaene under
treningsleiren i Gøteborg. I tillegg har klubben gjennomført medlemshøringer.
Prosjektet anbefalte Likestilling som prioritert bærekraftaktivitet i 2020.

Klanen
Klanen er en solid og god støttespiller. Supporterne har åpenbart et godt øye til klubben, både
talentarbeidet og breddefotballen.
Klanen tok initiativ til en innsamlingsaksjon for klubben , som er støtte som er meget viktig for både
klubb og de det gjelder, og vi og medlemmene er veldig takknemlige for disse bidragene.
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Frivillighet
Den litt «skjulte» frivilligheten som foreldretrenere, lagledere og andre frivillige står for, er helt
nødvendig for at klubben skal kunne gi tilbud til spillere.
I tillegg stiller foreldre/foresatte, søsken og andre opp når vi gjennomfører cuper, kamper og andre
arrangementer.
Den frivillige innsatsen som legges ned av foreldretrenere, lagledere, foreldregruppa for øvrig og
andre i nærmiljøet er formidabel og fundamentet for breddevirksomheten til klubben.

Egne arrangementer og cuper
Damer A har spilt sine hjemmekamper på Intility Arena, noe som har fungert knirkefritt.
Arrangementene er ulikt mange andres, da vi har åpnet våre VIP‐fasiliteter for alle publikummere,
noe som har fått en god mottagelse.

Anlegg og bygg
Vinterdrift av banene
Vålerenga Fotball har valgt å holde to baner åpne i vintersesongen, som går fra 1. januar til 30. mars.
KGB2 er oppvarmet. Banene var i tillegg åpne for trening nesten helt fram til jul, noe som mange lag
valgte å benytte seg av.
Det var en fin vintersesong for fotball på hele Østlandet.Noen få dager kom det snø i store mengder,
men i hovedsak var vinteren snill med oss. Kvaliteten på underlaget var omtrent som på ønsket nivå.
Den milde vinteren medførte reduserte kostnader i forhold til budsjett.
Det ble også gjennomført vårdugnad på hele feltet, med god bistand fra frivillige.
Høsten 2020 ansatte vi ny baneansvarlig (Terje Risa). Etter dette ble kvaliteten på oppfølging på
feltet betydelig bedre. Det er også gjennomført en rekke tiltak på og rundt banene, for å heve
standard og «godfølelse» i forhold til våre anlegg.

Øvrig drift av baner og anlegg
Når det gjelder Brakka, har vi bistått slik at VIF kunne igangsette omfattende arbeider for å lage nye
toaletter og å omgjøre deler av Brakka til møterom. Jimmy Munkvold og Morten Grødahl har vært
klubbens representanter i driftsstyret for Brakka. I forbindelse med en større oppgradering av
Brakka, har det vært langvarige og vanskelige diskusjoner med styret i VIF angående kostnadene ved
disse arbeidene. Dette er nå løst.
Klubbens arbeid, som innebærer å tilby aktivitet til 1.200 aktive i aldersspennet fra 4‐70 år, er
definitivt en flott måte å ta samfunnsansvar på. Det er en fin tråd i dette arbeidet, og det
samfunnsarbeidet som gjennomføres i regi av Vålerenga Fotball Samfunn.
Vålerenga Fotball etablerte Vålerenga Fotball Samfunn som egen stiftelse fra og med 1. januar 2015.
Samarbeidet i det daglige berøres ikke mye av dette, det er nære samarbeidsbånd mellom klubb og
stiftelsen. Vålerenga Fotballs styre utpeker styret i stiftelsen.
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Datterselskaper: Vålerenga Kultur‐ og idrettspark AS og
Vålerenga Stadion AS
Sammensetningen av styrene i datterselskapene oppnevnes av Vålerenga Fotballs styre i
generalforsamlingsmøte.
Begge datterselskapenes styrer har i 2020 bestått av:
Åge Petter Christiansen (leder), Jimmy Munkvold, Anette Lona, Arild Rygg og Jon Egil Strand.
Daglig leder: Stig‐Ove Sandnes.

Årsregnskap 2020
Konsernregnskapet for Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS for år 2020 viser
et positivt årsresultat på kr. 4.174.125,‐ mens tilsvarende årsresultat i 2019 var på kr. 3.251.044,‐.
Egenkapitalen for konsernet Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS er per
31.12.2020 på kr. 57.488.978,‐ mens tilsvarende egenkapital i 2019 var på kr. 53.314.852,‐
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS hadde et negativt årsresultat i 2020 på kr. 1.464.130,‐ mens
Vålerenga stadion AS hadde et positivt årsresultat på kr. 5.636.094,‐ før skatt, og kr. 4.396.154,‐ etter
skatt. Det er ingen betalbar skatt for 2020.

Byggeprosjekt – infrastruktur
Det gjenstår å overlevere siste del av infrastruktur til Bymiljøetaten. Dette gjelder innerste del av
fortauet i Innspurten mot Selvaags blokk. Ferdigbefaring er gått og man forventer at en
overtakelsesprotkoll vil være klar i løpet av første kvartal i 2021.

Byggeprosjekt – ferdigattest
Totalentreprenør Hent skal søke Plan‐ og bygningsetaten om ferdigattest etter at siste del av
infrastruktur er blitt overlevert til Bymiljøetaten. Alle avvik og tilsyn er nå lukket fra Plan‐ og
bygningsetaten. Man forventer at ferdigattest vil bli klar i løpet av første kvartal i 2021.

Opsjonstomt
Tomtegaven mellom Oslo kommune og Vålerenga Fotball ble vedtatt i bystyret i september 2014. I
denne tomtegaven hadde Vålerenga Fotball en opsjon på å kunne kreve overført en hjørnetomt, i
Innspurten 2. Da Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS den 30. juni i 2016 meldte om overskridelser på
50 mill. kr., hadde VKIP allerede i mars samme år startet arbeidet og prosessen med å omregulere
opsjonstomta. Dette ble gjort etter positive signaler fra både politiske partier og fra rådhuset. Oslo
kommune meldte i juni 2018 saken inn som et tilleggspunkt til EFTAs overvåkingsorgan ESA. ESA
gjorde en midlertidig konklusjon allerede i juli 2018 om at man ikke kunne godkjenne en overføring
av opsjonstomta til Vålerenga Fotball. Begrunnelsen for dette var at stadion var ferdigstilt, og at en
slik tomtegave dermed ikke hadde en insentiveffekt – som det er krav om.
VKIP jobbet i 2018/19 sammen med Oslo kommune og Nærings‐ og fiskeridepartementet inn mot
ESA for å finne en løsning. I november 2019 konkluderte imidlertid ESA at man var sterkt i tvil om en
slik støtte ville være lovlig. Vålerenga Fotball og VKIP konkluderte dermed at man ikke kunne forfølge
dette sporet lenger, siden ESA ikke kunne godkjenne en slik tomteoverføring.
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I 2020 har VKIP jobbet inn mot byrådet for å få en avklaring om en annen måte å kunne gjøre dette
på, slik at VKIP kunne få solgt tomta og dermed få inntektene fra dette salget. I juni 2020 fikk VKIP
beskjed fra byrådet om at man ikke ville gå videre med opsjonstomta.
Styret i Vålerenga Fotball og styret i Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har dermed konkludert med
at det ikke er mulig å kunne kreve opsjonstomta overført fra Oslo kommune.

Refinansiering
Vålerenga stadion AS er gjeldfri.
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har i dag et langsiktig lån i Danske Bank på 344.900.000,‐
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har i tillegg et kortsiktig lån på 50 mill. kr. hos Pareto Bank.
VKIP har en avtale med Danske Bank om at vi skal refinansiere dette totalbeløpet i april 2021. Styret i
VKIP vurderer at prosjektet fortsatt er godt bærekraftig økonomisk etter en slik refinansiering.

Refusjon av infrastruktur
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS fremmet i 2015 et krav om refusjon av infrastruktur til Plan‐ og
bygningsetaten. VKIP har gjennom sitt prosjekt bygget ny infrastruktur og gjort oppgradering av
eksisterende infrastruktur i området. Det er lovhjemlet at i slike saker kan VKIP kreve refusjon av
infrastruktur fra naboer som skal bygge i framtida. Plan‐ og bygningsetaten har så langt ikke gjort noe
vedtak om refusjon, og VKIP klaget også inn denne saken i 2019 til Sivilombudsmannen. Plan‐ og
bygningsetaten har i siste kommunikasjon sagt at de skal gjøre et refusjonsvedtak i 2021. De fleste av
naboene som har utviklingspotensial har gjort opp for seg, men unntak av Oslo kommune og Valle
Hovin skøytestadion. VKIP mener at vi har et legalt krav mot kommunen på ca. 20 mill. kr.

Covid‐19
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har som gårdeiere naturligvis merket
konsekvensene av covid‐19. Alle leietakerne våre har i 2020 vært enten helt eller delvis nedstengt i
perioder av året. Øst og FitnessXpress er fortsatt stengt i starten på 2021. Så lenge leietakerne får
dekket faste kostnader fra Staten, har Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS
hatt som prinsipp at alle leietakerne skal betale sin husleie.

VKIP Drift AS
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har etablert VKIP Drift AS som et driftsselskap. VKIP har avtale
med Newsec Basale om drifts‐ og eiendomsforvaltning. VKIP Drift AS krever inn felleskostnader fra
leietakerne, og Newsec Basale fører et eget regnskap for dette. I 2020 endte VKIP Drift AS opp på kr.
8.259.014,‐ i felleskostnader, tilsvarende i 2019 var kr. 8.983.212,‐.

Framtidsutsikter
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har utleid alle sine arealer.
Leieinntektene fra Aimo Park AS (Vålerenga P‐hus) er omsetningsbasert og dermed variable. Øvrige
leieinntekter i langtidsbudsjettene er lagt inn kun med grunnleie. Det kan derfor være en oppside i
avtalen med Vålerenga Fotball AS når det gjelder NM‐kamper og E‐cup, samt for Vålerenga P‐hus.
Eierkostnadene for Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS ligger samlet på
rundt 3 mill. kr. i året. Et 30‐års vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet og viser et framtidig behov for
oppgradering av tekniske anlegg i størrelsesorden 180 mill. kr.
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Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har et budsjett for 2021 som viser et underskudd på 1,8 mill. kr. I
2022 viser samme budsjett et lite underskudd på kr. 200.000,‐ mens fra år 2023 og i årene framover
vil VKIP gå med overskudd hvert år. Vålerenga stadion AS vil gå i pluss hvert år i størrelsesorden 4‐5
mill. kr. eller mer, avhengig av de variable inntektene fra Vålerenga Fotball AS og Aimo Park AS.
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS sine viktigste oppgaver er med andre ord
tredelt; 1) betale de løpende eierkostnadene hvert år, 2) betale renter og avdrag til Danske Bank og
3) spare penger til behov for framtidige oppgraderinger av tekniske anlegg.

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Styret i stiftelsen i har 2020 bestått av:
Tom Krøning (styreleder), Elin Horn, Per Ravn Omdal (nestleder), Hanne Mellingsæter,
Yassin Arakia og Svein Mollekleiv
Daglig leder: Lars Erik Eggen (sluttet i løpet av året) Ny leder: Jannicke Aas.
Stiftelsen jobber med integrering, inkludering, helse, fair play og arbeidstrening. Det er fire årsverk
og mange frivillige som jobber i stiftelsen for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere
til gode. Stiftelsens tre hovedprosjekter er; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen og
Inkluderingsprosjektet.
Stiftelsens styre tok selv initiativ til at styret i Vålerenga Fotball som stifter også utpeker
styremedlemmer i klubben. Dette ble gjennomført fra årsmøtet/generalforsamling 2018.
Som stiftelse er Vålerenga Fotball Samfunn en selvstendig organisasjon, hvor styret har et særlig
ansvar i forhold til Lotteri‐ og stiftelsestilsynets retningslinjer. Det er opprettet dialog med styre og
administrasjon i Samfunn og Vålerenga Fotball for å finne samarbeidsområder, og unngå
interessekonflikter.
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Likestilling og diskriminering
Det var totalt 60 antall ansatte i 2020: 24 kvinner (20 heltid, 7 deltid) og 36 menn (11 heltid, 22
deltid).








Styret
o Styreleder; og ett styremedlem var kvinner
o Styrets nestleder og to styremedlemmer var menn
o Styret har også to fast møtende vararerepresentanter; ett av hvert kjønn
o I underutvalg, er fordeling slik: Kvinner 60% og menn 40%.
Administrasjon
o Daglig leder/Klubbdirektør: Mann (Kvinne fra og med 1. januar 2021) (100% stilling)
o Øvrige administrative funksjoner: 3 menn og 2 kvinner (100% stilling)
Sport – Barn og ungdom
o Sportssjef Barn og ungdom: Mann (100% stilling)
o Utviklingssjef jenter: Kvinne (100% stilling)
o Bane‐ og Anlegg: 1 Mann (25% stilling)
o Trenere: 23 menn, 0 kvinner (10‐100% stilling)
Damer A
o Sportssjef Damer A: Kvinne (50% stilling)
o Administrativt ansvarlig: Mann (75% stilling)
o Hovedtrenere og assistenter: 3 menn og 2 kvinner (10‐100% stilling)
o Spillere med profesjonell kontrakt: 21 kvinner (20‐100% stilling)

Rekruttering av spillere
Klubben ønsker at alle spillere i Damer A skal ha fotball som eneste inntektskilde. I noen grad vil
spillere i tillegg studere, eventuelt ha noen bijobber som lar seg kombinere med profesjonell
fotballvirksomhet. For at klubben skal oppnå dette, har det vært gjennomført en gradvis opptrapping
og utjevning av lønnsvilkårene
Klubben legger til rette for videreutdanning innenfor relevante fagområder.
Foreldrepermisjon og sykefravær
Antall uker foreldrepermisjon for kvinner: 76 uker
Antall uker foreldrepermisjon for menn: 8 uker
Sykefraværet i 2020 lå totalt på 4%, hvor en stor del utgør skader blant toppspillere. Blant øvrige
ansatte er det sykefravær under 0,5% og lavt for begge kjønn
Sykefraværet grunnet sykt barn har også vært lavt, og det er ikke registrert forskjeller i fravær basert
på kjønn.
Arbeid med likestilling og mot diskriminering
Et av klubbens slagord er «Klubben for alle» så likestilling og diskriminering er noe veldig viktig for
oss som klubb. Vi er stolte over et fremgangsrikt damelag og at vi ser en økende andell jenter i våre
barn og ungdomslag. Vi har også begge kjønn representert i styret, administrasjonen samt
støtteapparatet rundt damelaget. Men vi ser også et mangel på jenter/kvinner blant våre
ungdomstrenere, og det er en ting av flere som vi ønsker gjøre noe med.
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Temaet er veldig aktuellt i Vålerenga Fotball da likestilling ble framstemt som hovedtema i
forbindelse med prosjektet «Bærekraftig utvikling» i 2020. Et utvalg fra administrasjon og styret er
ledende i arbeidet med prosjektet som skal jobbe med å legge frem målsetninger og struktur for
klubben. Arbeidet er i startfasen, og ble litt lagt på is grunnet Korona, men målsetningen er at under
2021 ha en mer håndfast dokumentasjon.
Det finnes i dag beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell
trakassering mot barn publisert på hjemmesiden. Det er vanskelige men viktiga teamen vi som klubb
må holde oss oppdaterte rundt.

Helse, miljø og sikkerhet
Vålerenga Fotball har sin virksomhet i leide lokaler på Valle i Oslo. Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball
vurderes å være godt. Sykefraværet i idrettslaget har vært stabilt lavt. Totalt sykefravær har siste år
vært preget av langtidsskader/sykdom i Damer A. Øvrige deler av klubben har hatt lavt sykefravær.
Totalt sykefravær 1,6% % (2,07 % i 2019) for morselskapet (Vålerenga Fotball) og 1,6% (2,0 % i 2018)
for konsernet samlet.
Det har i 2020 ikke vært noen ulykker som har medført person‐ eller materielle skader, utover skader
som er påført spillere i kamp/trening.

Påvirkning ytre miljø
Klubbens anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Håndtering av granulater gjøres i henhold til krav fra myndighetene og Oslo kommune. Kravene har de
siste årene blitt innskjerpet, noe klubben lojalt har forholdt oss til. Granulater fanges opp via fiberduker
rundt vinteråpne baner, og gjenbrukes om mulig. Der dette ikke er mulig, sendes granulatene til
spesialdestruksjon. Det pågår mange forskingsprosjekter i Norge og Europa for å finne erstatning til
bilgummigranulat. Her er det flere interessante muligheter, men prosjektene har ikke konkludert med
anbefalinger.
Klubben har i økende grad satt miljø og bærekraft på dagsorden, noe som vil synliggjøres gjennom
konkrete planer og aktiviteter, som iverksette løpende.
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Styrets økonomiske beretning
Noen hovedpunkter:
Klubbens inntekter og kostnader ble kraftig påvirket av den situasjonen som oppsto ved
koronasmitten i landet.
For klubbens del, har krisepakkene fra Staten hatt en innretning som traff bra i forhold til våre
inntektsbortfall, og merkostnader som konsekvens av avlyste treninger. Dette gjelder spesielt
krisepakke 2 og krisepakke 3. I tillegg har klubben søkt og mottatt støtte fra fonds,
innsamlingsaksjoner og andre som har ønsket å bidra til slik støtte.
Samlet ekstraordinære inntekter i 2020: Ca 3.1 millioner kroner. Siste utbetaling skjedde i januar
2021.
I tillegg er det gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak i 2020, hvor permittering var den
største enkeltposten.
Datterselskapene:
Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS har oversendt årsregnskaper og sluttrapport for
byggeprosjektet.
Det er fra styret i datterselskapene bekreftet at de økonomiske utsiktene, både med hensyn til
likviditet og resultater, er innenfor forsvarlige rammer.
I regnskapsrapporteringen vil klubbens eget regnskap for 2020, datterselskapenes regnskaper og det
konsoliderte regnskapet framgå.

Forskning og utvikling
Klubben og øvrige konsernselskaper har i løpet av 2020 ikke hatt kostnader til forskning og utvikling.

Markedsrisiko
Koronasituasjonen stoppet den planlagte satsing på rekruttering av nye medlemmer i 2020, men per
dags dato har vi heldigvis ikke sett noe større frafall av registrerte barn og ungdomsspillere som vi
først fryktet. Et stort takk til alle lagledere og trenere som vært flinke til å tilpasse og opprettholde
treningshverdagen under året. I voksenfotballen er vi mer usikre da det var veldig redusert aktivtet i
2020 som fortsatte inn i 2021.
Samtlige med ansettelseskontrakt i klubben har vært permitterte i perioder av året.
Klubbens fokus har vært å redusere kostnader, maksimere aktivtetstilbud til våre medlemmer etter
gjeldende restriksjoner, samt opprettholde god kontakt med samarbeidspartnere. Det har vært et
tøff marked, men våre nåværende samarbeidspartnere har vært veldig hjelpsomme i perioden.
I et ellers kjedelig fotballår, så fikk vårt damelag stor sportslige fremganger i form av doble gull (cup
og serie), samt avansement til 16‐delsfinal i Champions League. Det styrker vår markedsposisjon men
vi er klar over at det kreves hardt arbeid for å realisere dette potensialet, og opprettholde denne
posisjonen.
Vår søsterforening Vålerenga Fotball Elite har også gjort det sportslig bra i 2020. Flere spillere har
gjennom klubben sin talentsatsing tatt steget opp til herrelaget, men også spillere som blitt hentet av
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9. Klubben årsregnskap
Konsernregnskapet oversendes til informasjon, og besluttes ikke av årsmøtet.
Vålerenga Fotball
Omsetningen i Vålerenga Fotball ble MNOK 34,4 mot MNOK 36,8 i 2019
Denne omsetningen avgir et driftsresultat på kr. 830.551 som er en økning fra ‐27.209 i 2019
Årsoverskudd ble kr. 875.563 som er økning fra kr. 67.464 i 2019
Klubbens egenkapital er positiv.
Det er foretatt normale avskrivninger for perioden samt ekstraordinære nedskrivninger av
anleggsmidler som tidligere lå inne med hva vi anser som for lang avskrivningstid.
Likviditeten i klubben er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var MNOK 7,4 pr 31.12.2020.
Vålerenga Fotball Konsern
Omsetningen i konsernet ble MNOK 80,7 som er en minskning på MNOK 3,6 fra 2019.
Årsoverskudd etter skatt ble MNOK 5 som er MNOK 3,3 bedre enn i 2018.
Konsernets egenkapital i positiv. Styret vil fortsette arbeidet med å styrke den finansielle situasjonen
i konsernet.
Likviditeten på konsernnivå er akseptabel, og styret vurderer det dithen at iverksatte tiltak gjør at
fortsatt drift er forsvarlig.

Årsresultat og disponeringer
Vålerenga Fotball
Styret anbefaler følgende disponering av årsresultatet i Vålerenga Fotball:
Årsoverskudd
Overføringer:
Bane‐ og anleggsfond
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer

875.564
500.000
375.564
875.564

Klubbens egenkapital pr 31.12.2020 er:
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

0
0
76.814.876
500.000
77.314.876
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Vålerenga Fotball Konsern
Konsernets egenkapital pr 31.12.2020 er:
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

0
0
0
68.300.488
500.000
68.800.488

Forutsetninger for fortsatt drift
Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde
av bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball. Det legges
til grunn at man for 2021 har vedtatt et budsjett i pluss. Styret bekrefter at forutsetningen om
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

FLD‐rapport
Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD‐rapporten) er det som danner grunnlaget for
Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds
klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball levere regnskaper to ganger hvert år. Fristen for å levere
årsmøtegodkjent regnskap per 31.12.2020, er satt til 15.03.2021. Klubben skal levere denne
Finansielle Lisens Dokumentasjonen (FLD‐rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. Klubben har siste to
ganger rapportert slik at klubben er i gul sone, noe som ikke medfører krav om ytterligere
økonomiske handlingsplaner.

Styrets forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner beretningen for 2020, og beslutter at fra overskuddet på kr 875.564, overføres
kr 374.564 til fri egenkapital, samt kr 500.000 overføres til fond for bane‐ og anlegg. Se for øvrig
fondenes retningslinjer

Kontrollutvalgets beretning
Kontrollutvalgets beretning presenteres på årsmøtet.
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10. Innkomne forslag og saker
Ingen mottatte forslag.

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Styrets forslag til vedtak: Det anbefales ingen økning av medlemskontingent for 2022.
Styret får i mandat å fastsette treningsavgiften for 2021 og 2022.
Styrets argumentasjon: Kontingenten ble økt på årsmøtet i 2020. Styret vurderer at det ikke er
ønskelig å øke kontingenten ytterligere for 2022.
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12. Vedta idrettslagets budsjett
Det er i grove trekk budsjettert som et «normalår», les planlagt 2020 nivå i budsjettet for 2021.
Støtteordninger gjør at vi et godt stykke på vei kan planlegge og budsjettere med å opprettholde
aktivitet i tråd med det smittevernreglene tillater.
Det er viktig å merke seg at overføring av midler for ikke‐gjennomførte aktivitet i 2020 gjør det mulig
å opprettholde aktivitetsnivået. Uten disse ville vi måttet redusere kostnadene – og dermed tilbudet
noe. Det er derfor viktig at man ikke tar for gitt at man kan opprettholde samme kostnivået i 2022
uten målrettet innsats i 2021.

Budsjettets innretning
Styret vedtok i november at planen for 2021 skal legge til rette for at klubben konsoliderer seg. Det
gjelder både aktivitet og økonomi. Målet er å kunne fremlegge aktivitet og et budsjett for 2022 på
høyde med det vi planla for i 2020, før koronaepidemien. Per nå ser det ut til at vi kan ha ambisjoner
om å nå opp mot planlagt aktivitetsnivået for 2020.
Styret har videre vektlagt at å opprettholde rekrutteringsnivået, unngå frafall av aktive og om mulig
reaktivere barn og ungdom som har falt fra.
Som skrevet ovenfor er støtte til barn og ungdom med vanskelig økonomi økt og det er også gjort
mindre økninger på trenerbudsjettet på ungdom som et første skritt for sikre lag og lagmiljø, og også
banemester i 50 prosent stilling ut 2021. Markedsarbeidet er styrket med en innholdsprodusent, i
første omgang frem mot sommeren.

Usikkerhetsfaktorer/risiko
Vi må regne med at Corona‐epidemien vil fortsette å prege mulighetene til å gjennomføre aktiviteter
gjennom store deler av 2021, spesielt i første halvdel av året. Det gjør budsjetteringen vanskeligere.
Situasjonen er likevel mer oversiktlig enn for noen måneder siden.
Det gjenstår likevel en rekke usikkerhetsfaktorer. Først og fremst vet vi ikke hvordan den gradvise
gjenåpningen av samfunnet vil slå ut. Det kan bety at vi i noe større grad kommer i gang med
aktivitet og dermed har kostnader samtidig som støtteordningene fases ut. Vi må også ta høyde for
at det fortsatt kan komme svingninger i smittetall som krever stadige og raske endringer i
aktivitetsnivå. Det er en åpenbar fare for reduserte inntekter fra cuper og hjemmekamper, i alle fall i
første halvår. Det er delvis hensyntatt delvis gjennom at vi regner med at midler fra krisepakke 4 vil
kunne avhjelpe situasjonen.
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020.
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INNTEKTER
Reklame‐/sponsorinntekter
Kampbillettinntekter
Andre kampdagsinntekter
Medie‐ og ligasponsoratinntekter
Medlems‐ og aktivitetsinntekter
Andre salgsinntekter
Leieinntekter
Andre inntekter
Finansaktiviteter
Inntekter
KOSTNADER
Variable kamp og treningskostnader, inkl arr.kost
Personalkostnad
Avskrivning spillerkontrakter
Nedskrivning spillerkontrakter
Avskrivninger for øvrig
Nedskrivninger for øvrig
Administrasjonskostnader
Leie av faste trenings‐ og kampfasiliteter
Bane og anleggskostnader egne anlegg
Kostnader reklame/sponsor
Salgskostnader
Andre driftskostnader
Kostnader
Resultat

BUDSJETT 2021
RESULTAT 2020
BUDSJETT 2020
RESULTAT 2019
4 620 000
3 930 205
4 205 000
4 087 314
400 000
240 553
287 500
433 815
307 000
72 185
202 000
‐
2 510 000
2 462 500
510 000
418 342
8 643 015
6 034 219
9 451 010
9 819 853
2 455 233
2 794 370
1 935 000
4 268 501
539 300
298 658
1 122 233
573 037
18 704 410
18 563 288
19 302 400
17 171 921
‐
63 177
‐
120 874
38 178 958

34 459 154

37 015 143

36 893 657

7 388 188
22 006 974

4 589 846
19 294 291

6 815 088
21 031 440

9 302 473
16 872 538

‐
365 000
‐
2 225 685
954 000
3 780 500
725 000
421 000
60 000

572 989
801 237
3 337 120
722 875
3 787 960
280 151
24 950
172 172

‐
585 000
‐
2 569 571
939 000
3 739 200
625 000
368 500
40 000

434 354
‐
4 285 742
738 049
3 959 635
387 986
57 346
788 071

37 926 347

33 583 590

36 712 798

36 826 193

252 612

875 564

302 345

67 464
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Årsmøtet velger styre, beslutter klubbens budsjett og overordnede mål og verdier. Styrets ansvar er å
jobbe både strategisk og praktisk for klubbens beste, representere klubben ved Fotballting, Kretsting
og lignende. Styret er ansvarlig for klubbens drift.
Styret etablerer ved behov utvalg, komiteer og prosjekter. Styret beslutter mandat og
sammensetning av disse. Unntak er valg av kontrollkomité og valgkomité, som velges direkte av
årsmøtet. Administrativt ledes klubben av Klubbdirektør i heltidsstilling.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen for Vålerenga Fotball.
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14. Valgkomiteens innstilling
Dette har jo vært et spesielt år med nedstenging av store deler av idretten og med mye aktivitet som
har ligget brakk. Vi ser på dette som ett mellomår, og vil gjerne gi styret mulighet til å fungere
sammen i et forhåpentligvis mer normalt år. Vi har derfor innstilt på gjenvalg av styremedlemmene
som er på valg.
Vi ser imidlertid at sammensetningen av styret i dag har mangler med hensyn til representasjon av
medlemmer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer styret og administrasjon til å arbeide for å få
medlemmer med minoritets‐bakgrunn til å bli mer inkludert i utvalg og understyrer. Vi vil også melde
at vi mener at dette vil være en jobb for framtidige valgkomiteer.
Innstilling til styret i Vålerenga Fotball:
Rune Hansen foreslås gjenvalgt til styret for 2 år
Runar Kvernen foreslås gjenvalgt til styret for 2 år
Gro Anita Midtgaard foreslås gjenvalgt til styret for 2 år
Hilde Opland foreslås gjenvalgt som vara til styret for 1 år
Som nytt kontrollutvalg har vi innstilt på gjenvalg av de som sitter i dag, dette er så vidt vi vet også
innstillingen i Vålerenga Fotball Elite:
Innstilling til kontrollutvalg i Vålerenga Fotball:
Odd Skarheim
Elin Horn
Harald Moræus Hansen
Vara : Håkon Kjellsen
For valgkomiteen i Vålerenga Fotball:
Jo Ryste, Line Myromslien og Bente Desirée Nygård
Styrets innstilling til Valgkomite
Jo Ryste
Bente Desiree Nygaard
Line Myromslien
Vara: Camilla Lysa Fredlund

15. Vedta engasjement av revisor
Styret foreslår å engasjere BDO som revisor for 2021
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Lov for Vålerenga Fotball
Utskilt den 27. april 1989 fra Vålerengens Idrettsforening,
stiftet den 29. juli 1913.
Loven ble vedtatt 27. april 1989, med siste endringer vedtatt
på ordinært styremøte den 09. desember 2019.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående og nøytral i politiske og religiøse spørsmål, med utelukkende
personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem
av bydel Gamle Oslo idrettsråd.

(4)

Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder
for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 2 B Idrettslagsallianse
(1) Klubben inngår i en idrettslagsallianse med Vålerengens Idrettsforening (VIF) allianseidrettslag.
Klubbens formål er å drive idrett organisert i NIF.
(2) Klubben kan ikke drive mer enn èn særidrett.
(3) Klubben plikter å benytte samme navn og logo som VIF, i tillegg til angivelse av idrett, og er i den
forbindelse bundet av foreningens lov og vedtak. Medlemmer i klubben blir automatisk medlem av VIF
ved innmelding i klubben og plikter å opprettholde medlemskap i VIF.
(4) Klubben har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag
utenfor VIF.
(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og
idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.
Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av
idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse
har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.
§3

Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
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b)

ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i
NIF.

(2)

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

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)

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

(9)

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

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
§4

Kjønnsfordeling

(1)

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

(2)

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

(3)

Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller
foreta ny oppnevning.
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(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for
oppnevning.

§4

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte‐/tingvalgte organer må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder
andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over en aktuell konkurranseaktivitet, eller tilgang på
informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4)

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

(5)

Møte‐ og talerett:
a)
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Revisor har møte‐ og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)

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

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre,
råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag
i en idrettsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som
får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

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

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er)
til idrettslagets styre.

(5)

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

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i
en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen
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gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

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

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§8

Inhabilitet

(1)
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp‐ eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2)

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

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg
mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

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

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
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(1)

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.

(2)

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

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse
med utførelsen av vervet.

(2)
(3)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11

Regnskaps – og revisjonsplikt mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps‐ og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet.
Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig
leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en
årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning
for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag
som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)
Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte
hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de
enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b)
Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c)
Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets
art og omfang tilsier.
d)
Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på
en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e)
Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
felleskap.

(3)

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12

Budsjett

(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

66

§ 13

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

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2)

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

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller
media til å være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer
antall styremedlemmer som skal velges i årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den
saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller valgt protokollfører behøver å være medlem.
§ 16

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors
beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi t fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

67

14. Foreta følgende valg:
f) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
g) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene.
i) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
j) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Leder 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.
[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]
§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på
vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere foreslåtte
kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

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

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte..
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd‐, eller skriftlig krav fra 1/4 eller 50
av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
annen forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

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

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

§ 19

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang.
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Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
§ 20

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret, er idrettslagets
høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

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

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger
det.

§ 21

Kontrollutvalg

(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a)
Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c)
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d)
Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med
revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
nødvendig.
e)
[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

§ 22

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

§ 23

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan jf § 16 okt.
13.

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper
med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
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b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.
(3)

Gruppestyret eller representant fr grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget
uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene
kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)

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

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid
med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.

§ 25

Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom
idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende
årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets
årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om
lovendring, jf § 24.

(3)

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet
offentlig støtte/spillemidler til disse eiendelene. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget
tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning
om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt
ordinære årsmøte for behandling av saken.
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Vedlegg til årsrapporten – rapporter fra lagene
Vålerenga Fotball – Damer A

Sesongen 2020 ble en jubelsesong, og juble kan vi!
Ambisjonene før sesongen var å oppnå å etablere vårt Damer A‐lag som Norges beste, med fokus (i
prioritert rekkefølge) på : Serie – Champions League – NM Cup.
Vi startet sesongen med en god oppkjøringsperiode, helt til vi fikk forbud mot å trene den 12. mars.
Ny hovedtrener for sesongen; Jack Majgaard. Øvrig trenerteam/støtteapparat fortsatte i sine roller,
med en styrket satsing på helsesiden (fysio, lege og mental coach). Kontinuitet er viktig, men ny
hovedtrener vil uansett kreve en periode med økte krav til både trenere og spillere. Det ble derfor, i
regi av sportssjef og hovedtrener, vektlagt å utarbeide detaljerte planverk, inklusiv tydelige
rolleforståelser både for laget og trenere/støtteapparat.
Oppkjøring til sesongen
Hele A‐stallen, og trenere/støtteapparat ble permittert som følge av at vi ikke kunne opprettholde
organiserte treninger.
I perioden med treningsforbud, var det fortsatt tillatt med egentrening. Det var imponerende å se
hvordan spillerne håndterte denne vanskelige situasjonen. De fleste gjennomførte gode
treningsøkter, enten på Intility eller på andre treningsfelt. Vi er sikre på at laget fikk godt betalt for
denne profesjonelle mentaliteten i perioden hvor spillerne selv måtte organisere sine egne treninger,
hver for seg.
Så ble det gradvis åpnet for organiserte treninger, og som vanlig i oppkjøringen, fikk vi noen skader.
Færre skader enn vanlig, men noen av spillerne ble tvunget til å dempe på treningsmengdene i
perioder.
Det ble i løpet av forsommeren klart at sesongen ville bli noe amputert, hvor sluttspillet ble
kansellert og NM ble gjennomført kun mellom lagene i 1. div og Toppserien.
Hjemmekampene
Hele sesongen ble preget av at regler og protokoller har endret seg. Vi spilte samtlige kamper uten å
få lov til å dele opplevelsene med flere enn max 200 tilskuere, så det som kunne vært en toppsesong
også i forhold til opplevelse og interesse, ble dessverre den ene lille nedturen for dette året.
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Champions League ‐ forberedelser
Den smittesituasjonen som har preget Norge, har i enda sterkere grad preget Europa.
Vålerenga Fotballs administrasjon jobbet intenst med å jobbe ut grunnlag for å avvikle innledende
Miniturnering for kvalifiseringskampene. Etter å ha avlevert en flott søknad, kom selvsagt beskjeden
om at UEFA hadde bestemt å endre turneringsformatet.
UEFA utarbeidet en omfattende kravliste for gjennomføring av kamper, reiser til kamper, testregime
mv., som vi som klubb har etterlevd både i hjemmekampen på Intility og bortekampen i Litauen.
All ære til alle som har bidratt til at også denne delen av arrangementene gikk strøkent.
Serien 2020

Serien kom ikke i gang før 4. juli. Vi åpnet med knepent bortetap mot en av favorittene, Sandviken.
Så hadde vi en periode hvor resultatene ble omtrent som forventet; 15 kamper uten tap! I flere av
kampene scoret motstanderne først, men en meget sterk mentalitet førte til at vi snudde oppgjørene
i vår favør.
Noen historiske resultater;
Første seier i serien mot LSK Kvinner kom på bortebane. Så forsterket vi dette ved å vinne også
hjemme. Fortjent!
Vi fikk vår største seier noensinne mot Klepp på hjemmebane, det skulle vise seg at 7‐0‐resultatet ble
veldig viktig.
I perioder i første halvdel av sesongen hadde vi skader og/eller soning for gule/røde kort, som
medførte at vi hadde bare 2‐3 spillere på innbytterbenken. Det medførte også at mange fikk spille
seriekamper i viktige kamper, men var selvsagt ikke en ønsket situasjon.
Serieinnspurten ble spennende, med hele fire lag som kjempet om medaljeplassene helt inn til siste
serierunde. Vi tapte helt unødvendig mot et lag på vestkanten i nest siste serierunde, noe som
medførte at vi ledet serien på målforskjell inn mot siste hjemmekampen, mot Arna‐Bjørnar.
Den vant vi greit, 4‐0, og var seriemestre for første gang i historien!
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NM 2020

Alle andre NM‐turneringer ble avlyst i 2020, kun kvinnene fikk lov til å gjennomføre cupen. Historisk
allerede der, altså.
I og med at turneringen besto av kun 1. divisjonslag og Toppserielag, visste vi at også de første
kampene kunne bli jevne. Vi benyttet likevel anledningen til å rullere på spillere i førsteelveren, og
fikk betalt for å ha en bred og god A‐stall. Vi trakk Klepp borte i vår første NM‐kamp. Grei seier (1‐3.
Så trakk vi nok en bortekamp, denne gang på Nadderud mot Stabæk. Resultatmessig jevn, litt
sjansefattig og kampen huskes nok aller best for Sigrids kanonskudd fra omtrent 25 meter, et skudd
hun selv fastslo var innøvd. Resultatet viste at vi ikke var overlegne, bare best. 1‐2 er nok.
Semifinalen fikk vi spille hjemme. Vi trakk den motstanderen vi vurderte som vanskeligst, Avaldsnes.
Men i denne kampen var vi rett og slett overlegne fra start til dommeren valgte å blåse av. To vakre
mål av Sherida, ett av Synne og det siste av Deckie (Dejana). I denne kampen var vi gode.
Finalen ble heldigvis mot LSK Kvinner. Vi hadde noe å revansjere fra cupfinalen i 2019. Selv om
kampen innledningsvis var jevn, dominerte vi utover i kampen. Etter ordinær spilletid sto det fortsatt
0‐0, men scoring av vår toppscorer, Ajara fikk nervene delvis under kontroll… Så kom øyeblikket vi
aldri vil glemme; Marie mottok ballen på vår venstre side, med en LSK‐spiller i ryggen. Marie bruker
sin teknikk og sin kraft til å komme forbi, fører ballen noen meter, går til høyre etter finte, og PANG!,
der sitter tidenes cupfinalemål i krysset. Vi trodde ikke hva vi fikk se, så uvirkelig vakkert var både
forspillet og avslutningen. Takk for øyeblikket, der vant du mange hjerter, Marie!
Deretter var det bare å vente på sluttsignalet, og plutselig var alle våre forventninger til sesongen
2020 overoppfylt! Pokalen ble hentet hjem, vi tok the Double for aller første gang i Vålerengas
fotballhistorie. Takk til laget, kapteinen, hovedtrener/trenere og støtteapparatet. Det var dere samlet
som bidro til at en fantastisk desemberdag på Ullevaal Stadion!
Champions League 2020
Vi debuterte i Champions League, som store favoritter i 1. kvalifiserende runde mot en sympatisk
gjeng fra Færøyene, KI (Klaksvik). Det gikk som forventet, en klar 7‐0 seier i den første CL‐kampen
noensinne på Intility.
Vi hadde før sesongen en målsetting om å kvalifisere oss til 1/32‐runde. Da måtte vi først slå et lag til,
i 2. kvalifiserende. Vi trakk bortekamp mot Gintra Universitetas, et lag fra Litauen med lange
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tradisjoner fra CL‐spill. Det var i utgangspunktet ikke gitt at dette skulle bli en enkel kamp, med det
ble det jo; 0‐3 ved pause ble til 0‐7 og målsettingen for sesongen var nådd.
Vi var OK fornøyd med å trekke Brøndby i R32, endelig med hjemme‐ og bortekamp. Første kamp
skulle vært spilt 7. desember på Intility, men Brøndby reiste til Oslo med spillere som skulle vært i
karantene. Irriterende for oss, konsekvensen er at både hjemme‐ og bortekampen ble utsatt (til
2021). Så ble smittesituasjonen i både Norge og Danmark verre, med nye og strengere
karanteneregler. Klubbene og UEFA konkluderte derfor med at det ikke blir hjemme‐/bortekamp,
men kun en kamp på «nøytral» bane den 11. februar 2021. I skrivende stund er denne ikke avviklet.

Noe mer om kvinnefotballen
Seriesystemet for Toppserien og 1. divisjon kvinner ble endret fra og med sesongen 2020. Grunnet
sen igangsettelse av sesongen, ble altså sluttspillet fjernet i 2020. NFF har til hensikt å gjennomføre
sluttspillmodellen for sesongen 2021.
UEFA legger om Champions League‐formatet, til å bli mer likt det som allerede eksisterer i
herrefotballen. Dette medfører stor sannsynlighet for flere felles TV‐avtaler og kommersielle avtaler,
noe som gradvis vil øke inntektspotensialet for de lagene som kvaifiserer seg til ordinært gruppespill.
Intility Arena ble også i 2020 kåret til årets beste bane i Toppserien.
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Trenerteam 2020:
Hovedtrener:
Ass. Trener:
Spillerutvikler:
Keeper trener:

Jack Majgaard Jensen
Raymond Mikkelsen
Stian Dahl Tjærnås
Ken Eilif Nilsen

Støtteapparat:
Daglig leder:
Sportssjef:

Morten Grødahl
Eli Landsem

Sportslig Administrator:

Egil Ødegaard

Fysioterapeut:

Helene D Moa

Medisinsk samarbeidspartner: Sterk Helse
Lege:

Marianne Pettersen

Arrangement‐ og sikkerhet:

Morten Grødahl

Speaker:

Egil Ødegaard

Medie‐ og billett:

Jens August Dalsegg

Kiosk:

Karen W Kamsvåg

Faste frivillige:

Thorleif Stene, Olav Svendsrud, Jo Ryste, Lars Øverland, Heidi
Øverland, John Holter, Olav Tveiten , Aina Myrkjaskog, Hilde E
Opland, Frank O Hansen, Victor Strand

Vakter/frivillige/balljenter: Jenteavdelingen ‐ foreldre, spillere, trenere, lagledere + enkeltpersoner,
naboklubber. Vi vil spesielt trekke fram Jenter født i 2006, de har vært våre ballhentere i omtrent
samtlige kamper, og gjort jobben 100%.
Det rettes en spesiell takk til de frivillige som møter og bidrar gjennom sesongen. Det samme gjelder
de lagene som stiller opp som ballhentere.

Sluttabell Toppserien 2020
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De historiske resultatene Damer A 2020:
Toppserien:
Norgesmesterskapet:
Champions League kvalik:

Nr. 1
NM‐gull
2 seire – 0 tap. Målforskjell 14‐0

Toppscorer 2020 Toppserien:

Antall

Ajara Nchout Njoya

10

Dejana Stefanovic

7

Ingibjörg Sigurdardottir

5

Sherida Spitse

3

Synne Sofie Kinden Jensen

3

Rikke Marie Madsen

3

Celin Bizet Ildhusøy

2

Røde kort 2020 Toppserien:

Antall

Maruschka Waldus

1

Gule kort 2020 Toppserien:
Dejana Stefanovic

5

Ajara Nchout Njoya

3

Ingibjörg Sigurdardottir

3

Sherida Spitse

3

Celin Bizet Ildhusøy

3
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Kamper
Hannah Seabert
Jalen Tompkins
Catherine Bott
Andrine Tomter
Ingibjörg Sigurdardottir
Stine Ballisager Pedersen
Janni Thomsen
Sigrid Heien Hansen
Rikke Nygaard
Mia Rostad Huse
Kine Fløtre
Emilie Østerås
Dejana Stefanovic
Tine Celine Karstensen
Synne Kinden Jensen
Celin Bizet Ildhusøy
Marie Markussen
Rikke Marie Madsen
Nadia Pinto
Sherida Spitse
Maruschka Waldus
Ajara Njoya

TS
7
11
4
18
17
17
11
14
5
6
5
2
17
8
18
18
9
16
1
18
13
18

NM
3
1
4
4
4
4
3
4
4
1
0
1
4
1
4
3
4
4
0
4
3
4

Landslagsrepresentasjon:
Catherine Bott
Ingibjörg Sigurdardottir
Stine Ballisager Pedersen
Janni Thomsen
Rikke Nygaard
Dejana Stefanovic
Synne Kinden Jensen
Celin Bizet Ildhusøy
Marie Markussen
Rikke Marie Madsen
Sherida Spitse
Ajara Njoya

Land
New Zealand
Island
Danmark
Danmark
Norge
Serbia
Norge
Norge
Norge
Danmark
Nederland
Kamerun
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Glade og rause – målretta og stolte
Da høsten var som klarest – en september ettermiddag
strødde skjebnen ut små gnister på Vålerenga.
Bud gikk ut over byen – til kvinne og til mann
om at kjerka opp i parken sto i brann.
Det var mange som tok veien – som følte de måtte dra
opp til småhus og stille gater – mellom Galgeberg og Etterstad.
Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak.
Så mange minner – og tanker – lever i en menneskekropp
knytter oss til steder der vi vokste opp.
Kjærlighet til ei gate – til et hus og til en gård
der vi brukte våre aller beste år.
Og mange som stod der i parken – var døpt i kjerka en gang
og hadde spasert over gulvet – mens bryllupsklokka klang.
Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak.
I parken – stod det menn – som hadde spelt fotball siden dem var små
og siden ble helter for Klanen på Store Stå.
Der sto unge, menn og kvinner – som hadde flytta inn i seinere år
for å gi nytt liv til en del av byen vår.
Og orgelet spilte aleine – jeg sverger på at det er sant
og kjerkeklokka ringte – da taket til slutt forsvant.
Naken, grå og øde – som en skygge mot åsen bak
sto Vålerenga kjerke – med himmel`n sjøl til tak
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