
ÅRSMØTE TRONDHEIM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB 
 
Sted: Lade Idrettsanlegg, møterom i 2.etg 
Adresse: Haakon VII’s gate 2 A, 7040 Trondheim 
Tid: 26. februar 2019 kl.1900 
 
Sak 1 - Godkjenne de stemmeberettigede 
Godkjenne de som er stemmeberettigede og har lov til å stemme på saker. 
 
Sak 2 - Godkjenne innkalling og saksliste 
Godkjenne innkalling som ble sendt ut på Facebook og hjemmesiden, 3 uker før årsmøte. 
Sakslisten ble gjort tilgjengelig på Facebook og hjemmesiden, 1 uke før årsmøte. 
 
Sak 3 - Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
Saksfremlegger: Styret 
Forslag:  

Fredrik Rimol som dirigent av årsmøtet og Katrine Røhmen som referent.  
Årsmøtet oppnevner 2 medlemmer til å underskrive protokoll. 
 

Sak 4 - Årsberetning 2019 
Saksfremlegger: Styret 
 
Styret har i 2018 bestått av Øivind Jenssen, Niklas Vangen, Andreas Garnes og Sindre 
Kirkbakk. Det ble gjennomført 5 styremøter og 2 samarbeidsmøter med NTNUI Amerikansk 
Fotball. 
 
2019 er over og vi er kommet godt i gang med 2020. Vi startet 2019 med stort pågangsmot 
og så fram til å hjelpe samarbeidslaget i sesong. Vi bestemte å la juniorprogrammet ligge 
nede, da det ikke har vært nok ressurser til å drive programmet slik vi ønsker at det skal 
være. På seniornivå har vi jobbet med en ny samarbeidsavtale med NTNUI Amerikansk 
Fotball, og denne ble signert tidlig januar 2020 og trådte i kraft med engang, noe som vi er 
veldig glade for. Denne avtalen innebærer at TAFK har tatt over ansvaret for driftingen av 
seniorlaget. 
 
Seniorlaget gjennomføre sin sesong med god suksess, og vant alle sine kamper i 2.divisjon, 
bortsett fra en kamp. Dette gjorde at laget ble slått sammen med Sand Falcons til et 
samarbeidslag, for å delta i NM. Der møtte man Kristiansand Gladiators, som tilslutt ble for 
sterke for oss. Laget har vært ledet av Antonios Isaksen og Såndre Osen, og vært i stadig 
utvikling. 
 
Når høstsesongen kom i gang, ble en ny trenerstab dannet, med Øivind Jenssen som 
hovedtrener og flere assistenttrenere, deriblant Såndre Osen, Antonios Isaksen, Øyvind 
Rein og Einar Skarsbak. 
 



Økonomisk i klubben har dette vært et bra år, da vi har hatt god kontroll, hatt noen dugnader 
som har gitt inntekt og vi har fått fjernet gjelden vår. Siste gjeldsbetaling ble gjort 4. januar 
2020. 
 
Styret ser fram til et år der vi kan fortsette å bygge opp seniorlaget, se på mulighetene for 
oppstart av juniorlag og fortsatt bidra med å spre sporten vår inn i de trønderske hjem. 
 
Øivind Viktor Jenssen 
Leder Trondheim Amerikanske Fotball Klubb 
 
Sak 5 - Regnskap 2019 
Saksfremlegger: Styret 
 
Se eget vedlegg 
 
Sak 6 - Behandle forslag og saker 
 
Sak 6.1 - Medlemskontingent 
Saksfremlegger: Styret 
 
Styret foreslår følgende satser for medlemskontingenter i 2020: 
 
Spiller U15, U17, U19, Senior 300 kroner 
Dommer 300 kroner 
Øvrige medlemmer 300 kroner 
 
Sak 6.2 - Treningsavgift 2021 
Saksfremlegger: Styret 
 
Styret foreslår følgende satser for treningsavgift i 2020: 
 
U15, U17, U19, Senior 900 kroner per halvår 
 
Sak 7 - Budsjett 2020 
Saksfremlegger: Styret 
 
Se eget vedlegg 
 
Sak 8 - Valg 
Saksfremlegger: Styret 
 
Hele styret er i år på valg. Styrets forslag til det nye styret er vist under: 
 
Sak 8.1 - Valg av leder og nestleder 
Leder: Sindre Kirkbakk 
Nestleder: Andreas Otterstad Garnes 



Sak 8.2 - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
Styremedlem 1 (kasserer): Niklas Vangen 
Styremedlem 2: Geir Ove Buseth 
Varamedlem 1: Bård Martin Clausen 
Varamedlem 2: Kristin Sveås Lilleberg 
 
Sak 8.3 - Valg av revisorer for regnskap 2020 
Styrets forslag er at styret oppnevner to revisorer på et styremøte innen årsskifte 2020/2021. 
 
Sak 8.4 - Valg av valgkomite 
Styrets forslag er at styret oppnevner valgkomite bestående av to medlemmer på et 
styremøte innen årsskifte 2020/2021. 


