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Protokoll, ordinært årsmøte i Sandnes Ulf Toppfotball AS
27.05.2021

Sted: øster Hus Arena

Til stede fra administrasjon og styret:
Terje Hopen (leder), Eirik Gundegjerde (nestleder), Bodil Skjørestad, Rasmus Møller
og Andreas Haukland Westlye.
Fra administrasjonen møtte Tom Rune Espedal (daglig leder) og John Are Larsen

(ø ko n om isjef)

Det møtte totalt 17 stykker, 13 stemmeberettigede medlemmer ink.

styremedlemmene.

1/21. Åpning og godkjenning av saksliste
Styreleder ønsket velkommen til årsmøte i Sandnes Ulf Toppfotball.

Vedtak: Årsmøtet godkjente protokollen enstemmig.

2/21. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
Styreleder foreslo følgende personer i de ulike rollene:

Dirigent: Eirik Gundegjerde
Referent: Andreas Haukland Westlye
Til å undertegne protokoll: Alf Moden Haga og Jonas Lunde

Videre ble forretningsordenen gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Årsmøte godkjente forslagene enstemmig.

3/21. Årsrapporter
Terje Hopen gjennomgikk styrets årsrapport. Tom Rune Espedal gjennomgikk A
lagets- og Utviklingsavdelingens årsrapporter.

Vedtak: Årsmøte godkjente årsrapportene enstemmig.

4/2 1. Revidert regnskap 2020
John Are Larsen gjennomgikk først regnskapet for 2020. Årsregnskapet viser
driftsinntekter på kr. 29739 161,- mot driftskostnader på kr. 28275 173,-.



Årsregnskapet viser et årsresultat på kr i .720.695,-. Selv om det er tale om et positivt
årsresultat, viser den underliggende driften et underskudd. Det positive resultatet
skyldes forskutterte inntekter i forbindelse med oppføring av østerhus Arena.

Koronapandemien har vært svært utfordrende økonomisk, men kostnadstiltak og
statlige støtteordninger har gjort at klubben har kommet seg igjennom på en god
måte. Per dags dato rapporterer klubben i gul sone.

Videre ble Kontrollkomiteen sin uttalelse opplest, før også rapporten fra revisor ldsøe
& Ravnaas Revisjon AS behandlet.

Årsmøte fikk anledning til å komme med kommentarer og stille spørsmål.

Vedtak: Årsmøte godkjente revidert regnskap for 2020 enstemmig.

5/21. Budsjett 2021
Budsjett for 2021 ble presentert og gjennomgått av John Are Larsen. Han fremhevet
usikkerheten knyttet til hvorvidt det blir anledning til å ha publikum på stadion, hvilke
kampdaginntekter klubben vil få og hvilke støtteordninger som blir videreført.

Årsmøte fikk anledning til å komme med kommentarer og stille spørsmål. Årsmøte
stilte blant annet spørsmål til sesongkortsalg og de forskutterte inntektene.

Vedtak: Arsmøte godkjente budsjett for 2021 enstemmig.

6/21. Strategiarbeid i Sandnes Ulfloppfotball
Saken ble presentert i møtet av Tom Rune Espedal. Han gjennomgikk
strategiarbeidet så langt, men presiserte at dette fremdeles var under arbeid.

Årsmøte fikk anledning til å komme med kommentarer, stille spørsmål og gi sine
tilbakemeldinger til strategiarbeidet så langt.

Vedtak: Årsmøte stiller seg enstemmig seg bak retningen til det strategiske arbeidet
som er i gang.

7/2 1. VM i Q.atar 2022
Saken ble presentert i møtet av Terje Hopen. Han redegjort videre for styrets tanker
og synspunkter i spørsmål om mulig boikott av VM i Qatar.

I innkallingen til årsmøte foreslo styret følgende vedtak: Det skal avholdes et
ekstraordinært forbundsting 20. juni angående Qatar-saken. Utvalget som skal utrede
saken inn mot det ekstraordinære tinget består av 14 personer, og ledes av Svein



kv

Mollekleiv. Årsmøtet ønsker å følge innstillingen og forslag til vedtak dette utvalget
kommer frem til på ekstraordinært ting.

I etterkant av denne innkallingen er rapporten fra Svein Mollekleiv-utvalget kommet,
og anbefalingen er at NFF ikke går inn for boikott av VM i Qatar. Styret foreslår å
følge utvalgets konklusjon.

Torbjørn Opstad (nestleder i Gaukereiret) tok ordet og argumenterte for boikott av
VM i Qatar. Han fremmet deretter følgende benkeforslag: Sandnes UIf Toppfotball
skal stemme for boikott av VM i Qatar under det ekstraordinære forbundstinget.

Det ble foretatt avstemming mellom de to forslagene. Benkeforslaget for boikott av
VM i Qatar fikk flertall med 7 mot 6 stemmer.

Vedtak: Sandnes Ulf Toppfotball skal stemme for boikott av VM i Qatar under det
ekstraordinære forbundstinget.

8/21. Støttemedlemskap Sandnes Ulfloppfotball (utgikk)
Saken ble presentert og orientert om i møtet av Terje Hopen. Han redegjorde for de
formelle feil som var skjedd i forkant av årsmøte, som også var bakgrunnen for at
årsmøte ble utsatt.

Ettersom støttemedlemskap var blitt innført i forkant av årsmøte utgikk saken.

9/21. Innkommet sak — manglende demokrati og åpenhet
Saken ble presentert i møtet av Brage Nordgård. Han argumenterte for flere formelle
feil både i styret, kontrollkomité og valgkomité. Nordgård stilte spørsmål ved
gjennomføringen av fjorårets årsmøte og om det var vedtaksført, om
styremedlemmers valgbarhet og manglende gjennomføring av fjorårets vedtak om
støttemedlemskap fra styrets side. Han oppfattet styre av klubben som lukket.
Videre stilte Nordgård spørsmål ved kontrollorganets arbeid og hvorfor de formelle
feil ikke var oppdaget der. Det ble også påpekt at protokoll fra årsmøte ikke var
tilgjengelig på nettsidene til klubben.

Terje Hopen redegjorde for styrets synspunkt. Styret erkjente at det ikke var gjort en
god nok jobb relatert til de formelle forhold og at årsmøte eventuelt måtte avgjøre
hvorvidt styret ikke skulle fortsette i sine roller.

Det ble åpnet for diskusjon, spørsmål og kommentarer på årsmøte.

Vedtak: Årsmøte tar enstemmig saken til etterretning og pålegger styret å få på plass
relevante formaliteter som omtalt i saken. Protokoll fra årsmøte skal publiseres på
klubbens nettsider.



10/21. Innkommet sak — bruk av logo
Saken ble presentert i møtet av Knut Erik Hæhre. Han har merket seg ulik/utydelig
bruk av logo fra klubbens side i ulike kanaler, herunder bruk av benevnelsen
«toppfotball», og påpekte ulempene ved å «sjonglere» med ulikt navn og logo.
Videre presenterte han hvordan flere andre klubber i Norge hadde løst dette.

Tom Rune Espedal redegjorde for administrasjonens synspunkter. Espedal opplyste
at det forelå planer om å sette ned et utvalg som skal se nærmere på
logobruklbranding.

Det ble åpnet for diskusjon, spørsmål og kommentarer på årsmøte.

Vedtak: Årsmøte ba styret om å sette ned et utvalg som legger fram en plan for
hvordan Sandnes Ulf Toppfotball og Sandnes Ulf bredde skal benytte logo og
logoeksponering i framtiden, slik at klubbene framstår som «en klubb».

11/21. Valg
Dirigenten ledet valget.

Revisor:
ldsøe & Ravnås revisjon i år

Kontrolikomite:
Stig Ravndal Leder i år
Ole Magnus Sirevåg medlem i år
Rune Svarstad medlem I år

Styret:
Terje Hopen styreleder i år
Eirik Gundegjerde nestleder i år
Bodil Skjørestad styremedlem I år
Eirik Salvesen styremedlem i år
Rasmus Møller styremedlem i år
Norman Oftedal styremedlem i år
Andreas Haukland Westlye styremedlem i år

Valgkomité
Jan Einar Thesen leder i år
Tom Erik Maldal medlem i år
Sin Ommedal medlem i år

Vedtak: Valget ble gjort enstemmig.



Det var ingen flere saker til årsmøtet. Dirigenten takket for fremmøte og avsluttetårsmøtet.
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Jonas LundeAlf Morten


