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Trondheim 03.03.2020     
 

                            Innkalling Årsmøte 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Fotballdommerlaug (heretter TFDL) etter § 6 i vedtektene.  
 
Betalt kontingent for 2019 og 2020 gir medlemskap og stemmerett på årsmøtet 2020, jfr. § 5. Alle 
medlemmer som har betalt i 2019 har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Styret kan invitere andre personer og/eller media til å overvære årsmøtet. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen kan ha mer enn en 
stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om 
lovendringer som ikke er oppført på sakslisten. Rekrutteringsdommere som har gratis medlemskap har 
ikke stemmerett. Vedtektene er inntatt på sidene 12-14.  
 
Møtet ventes å vare i halvannen time hvorpå vi viser Manchester City-Real Madrid. Servering.  
Merk møtested og tidspunkt: Charlottenlund Sportsklubb kl 19.30.  
 
Styret ønsker at flest mulig tar seg til tid å komme.  
 

VEL MØTT!  
 
Amalie Nyeng 
Leder TFDL 

 

Dato Tirsdag 17.03.2020 
Klokkeslett 19.30 
Sted Klubbhus Charlottenlund Sportsklubb 

Saker  
1 Godkjennelse av innkalling og saksliste 
2 Valg av møteleder 
3 Valg av referent og 2 protokollunderskrivere 
4 Styrets årsmelding 
5 Fastsette kontingent 2020 
6 Regnskap 2019 
7 Budsjett 2020 
8 Valg av nye styremedlemmer 
9 Valg av valgkomité 

10 Eventuelt 
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Styrets årsberetning 2019 (sak 4) 
 

Trøndelag Fotballdommerlaug (TFDL) består av fotballdommere og veiledere tilknyttet Trøndelag Fotballkrets.  
TFDL sine formål er å drive sosiale og faglige aktiviteter i Trøndelag. Visjonen er: «Fotballglede, muligheter og 

utfordringer for alle!» TFDL ble stiftet 13.03.2008 og har organisasjonsnummer 992 689 676. 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 

Leder Amalie Nyeng 
Medlem Oliver Skaret Barsøe 
Medlem Abdul Baset Hayran  
Medlem Jens Ole Selnes 
Medlem Audun Hallem Berge 
Medlem Mads Hagerup-Lyngvær 

 
Årsmelding 
 
Trøndelag Fotballdommerlaug (TFDL) er en interesseforening for fotballballdommere tilknyttet Trøndelag 
Fotballkrets med sosiale og faglige formål. Dommerlauget i Trøndelag er et av landets mest aktive, og det er 
det grunn til å være stolte over.  
 
Kursendring. 2019 markerte en grunnleggende endring av TFDL. Lauget ble fra 1. juni en ren 
medlemsforening. Tidligere om årene var TFDLs tjenester åpne for alle med tilgang til vår Facebook-side, 
TFDL.no  
 
Pr. april 2019 var ca. 580 personer medlem av Facebook-siden, men kun 50 betalende medlem av lauget. Fra 
1. juni ble TFDL funksjon i samsvar med vedtektene som en medlemsforening for aktive og tidligere 
dommere og veiledere i NFF Trøndelag. Omleggingen skapte likevel harme blant enkelte. Noen mente 
laugets tjenester skulle forbli gratis og åpne for alle dommere i Trøndelag, andre pekte på redusert felleskap 
blant dommere i NFF Trøndelag, andre igjen hevdet penger og elitefokus motiverte endringen. Når vi tar 
dette grepet, er det fordi styret ønsker flere medlemmer og et enda sterkere fellesskap. NFF Trøndelag er 
blant landets største målt i antall dommere, klubber og kamper. Dommerlauget er således en perfekt 
plattform til å møte likesinnede pipeblåsere og ta del i et større felleskap. 
 
Det er legitimt å ha ulike oppfatninger rundt omstillingen, men det kan ikke herske tvil om at lauget kan – og 
skal – håndhevde dets vedtekter. Vedtektene sier at betalende medlemmer – med gratis medlemskap for 
rekrutteringsdommere forutsatt årsmøtevedtak – er opptatt i foreningen. Vedtektene er laugets lover.   
Det er vrient å prinsipielt forsvare at en medlemsforening ikke skal få drive sin virksomhet for de som 
vedtektene til enhver tid angir som medlemmer. Eliteprosjekt med penger som motivasjon kan enkelt 
tilbakevises ved å vise til faktiske forhold ved laugets styresammensetning, prioriteringer og pengebruk. 
Laugets styre er hovedsakelig breddedommere, og tiltakene favner alle dommere, både topp og bredde.  
 
Etter omleggingen opplevde TFDL en gledelig tilstrømming av medlemmer. Laugets treningsside fortsatte 
med åpent medlemskap: TFDL Løpetrening for trønderdommere. 
 
Treningskamper. Lauget tilbød også i 2019 klubbene å bestille dommer(e) via oss. Aktiviteten er, 
sammenliknet med forgående år, lavere. Mens TFDL besørget dommere i 31 kamper 2018, falt antallet til 19 i 
2019. Reduksjonen skyldes OBOS-cupen. Kamptilbudet i seniorklassen dekker mye av aktiviteten TFDL har 
besørget. Antall oppdrager imidlertid mer i samsvar med det som dommerlauget klarer å ta unna i en hektisk 
periode i februar og mars. Inntektene fra treningskampene er likevel et fint tilskudd til laugets drift, med  
kr. 6 000,- i 2019. 
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Dommerkort. TFDL lanserte sin egen gule dommerkort. Størrelsen var noe større enn de vanlig hvite, tosidige 
kortene, men med samme kartong og tykkelse slik at de er enkle å notere på.  
 
Regnskap. Regnskapet 2019 viser et negativt resultat på kr. 11 916,-. Til tross for økte inntekter på 
kontingent, bruker foreningen enda penger på sine sosiale og faglige samlinger, i tråd med årsmøtets ønsker. 
 
Samlinger. Kviks klubbhus på Øya huset laugets sommerfest 22. juni og julebordet 23. november. 
Sommerfesten ble besøkt av rundt 15 og julebordet 30 medlemmer. Under julebordet ble prisen Årets 
dommer tildelt kroneksempelet på en hederlig breddedommer, Øyvind Fredriksli Dalen. TFDL gratulerer! 
 
Lauget avholdt i tillegg noen sosiale samlinger på O´Learys – hovedsakelig for å bivåne Champions League. 
 
Årets høydepunkt var utvilsomt Bobby Madley. 26. september. Hele 53 stk møtte opp på Charlottenlund, 
som var vertskap for samlingen. Madley var på tidspunktet for samlingen forhenværende dommer i Premier 
League, basert i Oslo. Madley er en strålende formidler, og ga et unikt innblikk i dommertilværelsen, blant 
annet om håndtering av pressede situasjoner og farer ved feil bruk av sosiale medier. 
 
Finaledommere. Gledelig ble våre medlemmer Monica Brun Løkkeberg og Helle Reiten tildelt AD-rollen i 
kvinnenes cupfinale mellom Vålerenga og Lillestrøm 23. november. Dagen før mottok laugets leder Amalie 
Nyeng det ærefulle oppdraget å lede J19-finalen mellom Klepp og Vålerenga. TFDL gratulerer! 
 
Helge Sumstad. Dessverre opplevde vi at vårt medlem – hedersmannen – Helge Sumstad brått og uventet 
gikk bort i august 2019. Helge har hatt en enestående rolle og betydning i trøndersk fotballdommermiljø i 
årtier. Han var svært avholdt og anerkjent som menneske og dommer. Raus, inkluderende og lyttende. Helge 
flyttet til Trondheim fra Berkåk i 2018, og var med på laugets treninger helt inntil sommeren 2019.   
 
TFDL la i begravelsen ned en blomsterhilsen med følgende tekst på kransebånd: «En siste hilsen fra 
Trøndelag Fotballdommerlaug. Takk for ditt uvurderlige engasjement for dommergjerningen. Vi lyser fred 
over ditt minne.» I tillegg ga lauget en donasjon til St. Olavs hospital.  
 
Ved årsslutt var 158 dommere medlemmer i TFDL. 
 
Møtevirksomhet 
 
Det har blitt avholdt 4 styremøter i løpet av 2019 der vi har behandlet omkring 30 små og store saker. 
 
Styrets arbeid 
 
Styrets arbeid har bestått av planlegging til aktiviteter og fagsamlinger for laugets medlemmer. Endringen til 
en ren medlemsforening fra 1. juni tok mye av oppmerksomheten våren 2019. Lauget holdt sosiale samlinger 
på O’Learys, blant annet finalen i Champions League. Sommeren grillbord ble avholdt 22. juni. Lørdag 23. 
november arrangerte lauget nok en gang det tradisjonsrike julebordet. Årets viktigste samling var Bobby 
Madleys besøk 26. september. I tillegg har det også blitt produsert dommerkort som har blitt solgt videre til 
laugets medlemmer. 
 
Ansatte, arbeidsmiljø og likere kjønnsbalanse 
 
Styret har ingen ansatte. Styret har i perioden bestått av 1 kvinne og 5 menn. Det er ønskelig med likere 
kjønnsbalanse. Arbeidsmiljøet betegnes som godt.   
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Inntekter og totalkapital 
 
Ved inngangen av 2019 hadde lauget kr. 79 439,- på konto. Totalkapitalen ved utgangen av 2019 var  
kr. 67 523,-. Nettoreduksjon i regnskapsåret 2019 utgjorde kr. 11 916,-. 
 
I styret for Trøndelag Fotballdommerlaug 
 
Trondheim 03.03.2020 
 
Amalie Nyeng  
Oliver Skaret Barsøe  
Abdul Baset Hayran 
Jens Ole Selnes 
Audun Hallem Berge 
Mads Hagerup-Lyngvær 
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Fastsette kontingent 2020 (sak 5) 

 
Forslag om å videreføre kontingenten på kr. 200,- for 2020 
 
Årsmøtet bestemmer kontingenten for medlemskap i lauget.  
 
Første år rekrutteringsdommer foreslås gratis medlemskap uten stemmerett til årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet til kr. 200,- for 2020. Første års rekrutteringsdommer får 
gratis medlemskap uten stemmerett til årsmøtet  
 
På vegne av styret i TFDL 
 
Amalie Nyeng 
styrets leder 
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Regnskap 2019 (sak 6) 

 
Regnskap 2019 viser at TFDL har omkring kr. 67 523,- på konto ved årsslutt, noe som innebærer et 
årsresultat på kr. 11 916,- i minus. 
 
Inntektene er fra medlemskontingent, treningskamper, grasrotandelen og dommerkort. Utgiftene er 
julebord, sosiale og faglige samlinger. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele krone. 
 

Resultatregnskap – måler inntekter og kostnader Budsjett 2019 Regnskap 2017 Regnskap 2018 
   
Inngående saldo kr 79 439,-  kr 74 291,- kr 77 709,-  
Utgående saldo  kr 67 523,-  kr 77 709,- kr 79 439,-  

 
Inntekter – posteringer 
Medlemskontingent netto (kr 200,-) kr 25 287,- kr 12 000,- kr 12 000,- kr 14 800,- 
Renteinntekter kr 1 452,-  kr 877,- kr 1 081,- 
Julebord (kr 150,- pr. stk.) kr 4 499,- kr 5 000,- kr 4 050,- kr 5 800,- 
Dommerkort kr 874,- kr 3 000,- kr 3 200,- kr 6 800,- 
Grasrotandelen Norsk Tipping kr 3 195,- kr 3 000,- kr 3 153,- kr 4 094,- 
Treningskamper (også 2018) kr 8 600,- kr 10 000,- kr 14 000,- kr 12 037,- 
     
Sum inntekter  Kr 43 907,- kr 33 000,- kr 34 480,- kr 44 612,- 
   
Utgifter – posteringer 
Sum driftskostnader kr 55 822,- kr 37 500,- kr 31 062,- kr 42 882,- 
Spesifisering:        
Julebord 2019 kr 14 200,- kr 12 000,- kr 10 500,- kr 12 000,- 
Julebord 2018 kr 2 733,-    
Dommerkort kr 7 569,-  kr 5 000,- kr 7 150,-  kr 6 150,-  
Nettside og domene kr 420,-    
Høyttaler løpetrening kr. 2 250,-    
Fag- og sosiale tiltak inkl pengegaver Kr 28 650,- kr 18 000,- kr 13 600,-  kr 18 000,-  
Uttømmende spesifisert     
Årsmøte 2018 og 2019 kr 4 943,-    
Bobby Madley kr 7 482,-    
Sommerbord kr 9 186,-    
Styremøter kr 2 469,-    
Begravelse kr 3 270,-    
Støtte dommere CSK julecup 2018 kr 1 300,-    
 
Driftsresultat (inntekt – utgift) kr – 11 916,- kr – 4 500,- kr 3 418,- kr 1 730,- 
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Balanse – eiendeler og gjeld 2019      

 Aktiva Passiva  
Inngående balanse kr 79 439,-   

Driftsresultat kr – 11 916,-   

Gjeld    
Fordringer    

  kr 67 523,-  Utg. balanse  

Sum kr 67 523,- kr 67 523,- Sum 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet godtar regnskapet for 2019 
 

På vegne av styret i TFDL 
 
Mads Hagerup-Lyngvær 
kasserer 
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Budsjett 2020 (sak 7) 
 
Forslag til budsjett for 2020  
 
Det legges opp til moderat og balansert pengebruk for 2020. 
 

Budsjett – forventede inntekter og kostnader 
 

Inntekter 
 

Medlemskontingent 100 x 200,- kr 20 000,- 
Grasrotandelen  kr 4 000,- 
Julebord 25 x 200,- kr 5 000,- 
Dommerkort  kr 3 000,- 
Treningskamper  kr 10 000,- 
Sum inntekter   kr 42 000,- 
  
Utgifter 
 
Diverse  kr 2 000,- 
Fagsamlinger  kr 15 000,- 
Webdomene og webhotell  kr 500,- 
Dommerkort  kr 7 000,- 
Sommerbord  Kr 3 500,- 
Julebord  kr 13 000,- 
Gaver  kr 3 000,- 
Sum utgifter   kr 44 000,- 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet godtar budsjettet for 2020 
 
På vegne av styret i TFDL 
 
Mads Hagerup-Lyngvær 
kasserer 
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Valg av nytt styre (sak 8) 
 
Tre styremedlemmer skal velges inn 
 
Sittende styre før årsmøtet: 
 

Funksjon Navn Funksjonstid 
Leder Amalie Nyeng 2019-2021 
Medlem Oliver Skaret Barsøe 2018-2020 
Medlem Abdul Baset Hayran 2019-2021 
Medlem Jens Ole Selnes 2019-2021 
Medlem Audun Hallem Berge 2018-2020 
Medlem Mads Hagerup-Lyngvær 2019-2021 

 
 
Styret skal etter vedtektenes § 9 bestå av 6 medlemmer.  
 
Status før møtet: 
 
- Oliver Skaret Barsøe og Audun Hallem Berge er ved endt tjenesteperiode 
 
Valgkomiteen legger frem følgende forslag for verv i styret: 
 
- Oliver Skaret Barsøe og Audun Hallem Berge stiller som kandidater for gjenvalg som styremedlem for 
 en periode på 2 år 
 
Både dommere og veiledere med tilknytning til Trøndelag Fotballkrets kan stille som kandidater til styreverv 
 
Det er mulig å lansere sitt kandidatur på årsmøtet. Benkeforslag er også tillatt. Det er mulig å lansere sitt 
kandidatur som styremedlem i en periode for enten 1 eller 2 år. 
 
Nytt styremedlem blir den med flest stemmer blant de avgitte. Blanke stemmer teller ikke. Valget er skriftlig 
om det er flere enn en kandidat som stiller til hvert verv.  
 
På vegne av styret i TFDL 
 
Amalie Nyeng 
styrets leder 
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Valg av valgkomité (sak 9) 
 

Det skal velges valgkomité for perioden 2020-2021 
 
Sittende komité før årsmøtet – valgt for en periode på ett – 1 – år på årsmøtet 2017: 
 

Funksjon Navn Funksjonstid 
Medlem Jonas Johnsen 2019-2020 

 
Etter vedtektenes § 9 skal valgkomiteen bestå av ett til tre medlemmer. 
 
Det er mulig å lansere sitt kandidatur til komiteen på årsmøtet. Benkeforslag er også tillatt. Det er mulig å 
lansere sitt kandidatur for en periode for enten 1 eller 2 år. 
 
Nytt valgkomitémedlem blir den med flest stemmer blant de avgitte. Blanke stemmer teller ikke. Valget er 
skriftlig om det er flere enn en kandidat som stiller til hvert verv.  
 
På vegne av styret i TFDL 
 
Amalie Nyeng 
styrets leder   
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VEDTEKTER FOR TRØNDELAG FOTBALLDOMMERLAUG 
 
Sist oppdatert på årsmøtene 22.01.2015 og 16.03.2016. 
 

§ 1 
 
Trøndelag fotballdommerlaug (TFDL) sitt formål er å drive sosiale og faglige aktiviteter for dommere og 
veiledere i Trøndelag. 
 
Den faglige aktiviteten koordineres med fotballkretsen. 
 

§ 2 
 
TFDL sin visjon er: «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!» 
 

§ 3 
 
TFDL er frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Alle som opptas som medlemmer plikter å 
overholde TFDL sine lover og vedtekter. For å bli tatt opp som aktiv medlem må man være eller tidligere ha 
vært tilsluttet Trøndelag Fotballkrets som dommer og/eller observatør. Styret kan i spesielle tilfeller gi 
dispensasjon. 
 
Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den første kontingenten er betalt. Styret får fullmakt til å utnevne 
æresmedlemmer i TFDL. 
 

§ 4 
 
For å ha stemmerett på TFDL sine møter må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i minst en  – 1 – måned og 
ikke skylde TFDL kontingent. 
 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i 
TFDL. 
 

§ 5 
 
Årsmøtet bestemmer kontingenten for medlemskap. Betalt kontingent gir medlemskap og stemmerett på 
påfølgende års årsmøte. 
 

§ 6 
 
TFDLs høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 20. mars. Årsmøtet innkalles av styret med 
minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke 
før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å 
overvære årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som 
møter. Ingen kan ha mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke 
behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker 
kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. 
 
Styret i TFDL får myndighet til å utforme og vedta logo som benyttes av organisasjonen fra og med den dato 
den er godkjent av styret. Det kreves 100 % flertall på styremøtet for å godkjenne logo. 
 

 
 



| INNKALLING | ÅRSMØTE TFDL 2020 | 17/03/2020 |          SIDE 13  
 

§ 7 
 
Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke være medlem av TFDL. 
 

§ 8 
 
Et vedtak er gyldig med et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
Valg foregår skriftlig dersom et av medlemmene ønsker dette, eller ved personvalg hvor det er færre enn en 
kandidat til et verv. Det er kun foreslåtte kandidater som kan føres opp på stemmeseddelen. Når et valg 
forgår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet 
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 
 

§ 9 
 
Årsmøtets oppgaver er: 
    

• Behandle TFDL sin årsmelding 
• Behandle TFDL sitt regnskap 
• Fastsette kontingent 
• Behandle TFDL sitt budsjett 

 
Årsmøtet skal velge: 
 

• Et styre bestående av leder, kasserer, 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg i første styremøte 
• Valgkomiteen bestående av ett til tre medlemmer. 

 
Styremedlemmene velges for to år. Det velges i like år leder og to styremedlemmer. 
 

§ 10 
 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. 
Et årsmøte kan kreve dette ved 2/3-flertall av de fremmøtte. Det innkalles på samme måte som for ordinære 
årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle og ta avgjørelser i de 
sakene som er kunngjort i innkallelsen. 

 
§ 11 

 
TFDL ledes av et styre som er TFDLs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret skal: 
 

• Iverksette årsmøtets vedtak 
• Administrere og føre nødvendig kontroll med TFDL sin økonomi 
• Regnskapsåret skal være fra 1.1 til 31.12 
• Holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene ønsker dette 
• Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets 6 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med et 

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt 
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§ 12 
 
Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute hvis det foreligger spesielle omstendigheter. 
Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om dette.  
 

§ 13 
 
Tillitsvalgte kan motta refusjon av dokumenterte nødvendige utgifter. 
 

§ 14 
 
Alle vedtak på årsmøtet protokollføres og signeres av møteleder og valgt tellekorps. Alle styrevedtak 
protokollføres og signeres av møteleder 
 
Alle protokoller arkiveres og oppbevares av styreleder. Protokollene gjøres tilgjengelige for alle medlemmer. 
 

§ 15 
 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført 
opp på sakslisten. For at endringer kan vedtas kreves 2/3-flertall av de avgitte stemmene. Det kan ikke gjøres 
endringer i §15. 

 
§ 16 

 
Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3-flertall av de 
fremmøtte, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må 
vedtaket gjentas med 2/3-flertall av de fremmøtte. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av TFDL tilfaller 
TFDLs aktiva og arkiv Trøndelag fotballkrets 
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TUSEN TAKK FOR OPPMØTET OG ENGASJEMENTET  
RUNDT TRØNDELAG FOTBALLDOMMERLAUG! 

 
 
 
 

 


