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Sakliste på årsmøtet i NFT:
1.  Godkjennelse av fullmakter
2.   Godkjennelse av dagsorden
3.   Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne 

årsmøtets protokoll
4.   Behandle styrets årsmelding
5.   Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6.   Behandle innkomne forslag
7.   Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
8.   Gjennomgang av foreningens budsjett
9.   Valg
10.  Utdeling av priser
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 
senest fire uker før årsmøtet. Forslagene legges fram skriftlig for 
årsmøtet med styrets kommentarer. Forslag til årsmøtet kan tas ut på 
foreningens hjemmeside: 
www.fotballtreneren.no

Program for kvelden:
Dato: Torsdag 14. mars 2019 
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Thon Hotel Storo
 
Kl. 19.00:  Åpning ved daglig leder Teddy Moen 
Kl. 19.10:  Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening 
Kl. 21.00:  Årsmøtet avsluttes – vel hjem!
 

Påmelding: 
Påmelding gjøres til daglig leder Teddy 
Moen i NFT pr. e-post: 
teddy.moen@fotballtreneren.no 
innen mandag 11. mars.
Årsmøtet er gratis og åpent for alle 
medlemmer av NFT.
 
Overnatting: 
NFT har et samarbeid med Thon Hotels 
om hotellovernatting, og vi anbefaler Thon 
Hotel Storo i forbindelse med årsmøtet.  
Kontakt dem på tlf.: 23 40 02 00 eller 
e-post: storo@olavthon.no eller 
sport@thonhotels.no.

Her er kodene du trenger for å bestille 
avtalepriser pr. telefon eller mail:                                                                    
Firmanavn: Norsk Fotballtrenerforening. 
Kundenummer: TH22074286
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I NORSK FOTBALLTRENERFORENING
 
Torsdag 14. mars inviterer vi alle medlemmer til årsmøte i Norsk 
Fotballtrenerforening. Årsmøtet avholdes på Thon Hotel Storo i Oslo.

Velkommen til fagseminar
I forbindelse med årsmøtet
I forbindelse med årsmøtet inviterer 
Norsk Fotballtrener-forening til eget 
fagseminar torsdag 14. og fredag 
15. mars 2019.
 

Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening
 
Elin Nicolaisen (s) leder Mathias Haugaasen (s) nestleder Knut Tørum (s) tiltaksleder 
Margunn Haugenes (s) styremedlem Ronny Holmedal (s) styremedlem Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem
Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem
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MØTER

Det er avholdt fire ordinære 
styremøter:

• STYREMØTE NR. 1/18: 
Torsdag 15. januar (Park Inn 
Airport Hotel, Gardermoen)

• STYREMØTE NR. 2/18: 
 Onsdag 21. mars (Meet – 

Ullevaal Stadion, Oslo)
• STYREMØTE NR. 3/18: 
 Tirsdag 11. september (Park 

Inn Airport Hotel, Gardermoen)
• STYREMØTE NR. 4/18: 
 Torsdag 29. november (Meet – 

Ullevaal Stadion, Oslo)

Varamedlemmer har vært innkalt 
til alle styremøter. Utover møtene 
har det vært kontakt mellom 
styremedlemmer og daglig leder, 
samt med juridisk støtteapparat, 
redaktør og nettansvarlig, 
ansvarlig Cupfinaleseminar, 
ansvarlig medlemsrekruttering og 
etterutdanning UEFA B-lisens og 
leder av valgkomiteen pr. telefon, 
skype og e-post. 

SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND

Det er avholdt diverse møter med utviklingsavdelingen i NFF og markedssiden gjennom 
året. Tema for møtene har vært:

• Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro- og A-lisens (utvidet Cupfinaleseminar).
• Formell etterutdanning (EtU) UEFA B-lisens trenere («gamle» C-trenere/trener-II).
• Magasinet Fotballtreneren (innhold for 4 utgivelser og markedsstøtte).
•  Samarbeidspartnere for NFT sammen med markedssiden i NFF.
• Det 30. Cupfinaleseminaret (faglig bidrag og samarbeid rundt EtU).
• Innspill fra NFT i forhold til omorganiseringen av den faglige virksomheten i NFF.
• Samtaler knyttet til ny samarbeidsavtale mellom NFF og NFT for 2018-2020.

Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og viktigste samarbeidspartner. 
Samarbeidet med NFF er godt og kommer til uttrykk i første omgang i gjennomføringen 
av EtU på de tre øverste trenerlisensene (under Cupfinaleseminaret) og gjennom 
magasinet Fotballtreneren og nettsiden fotballtreneren.no. NFT er meget tilfreds med 
NFFs faglige bidrag til Cupfinaleseminaret, som igjen ble en suksess. NFT synes også 
den involveringen som ny direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, har vist overfor 
foreningen har vært inspirerende og positiv.

SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Cupfinaleseminaret. 
Muligheten til å dra veksler på trener-studentene (fotball) under seminaret er en vinn-
vinn situasjon, hvor studentene får verdifull erfaring på arrangement og anledning til å 
være en del av den største møteplassen for fotballtrenere i norsk fotball. NFT får løst 
en rekke praktiske oppgaver samtidig som man også blir kjent med en rekke, talentfulle 
treneremner. NFT jobber med å styrke samarbeidet med NIH ytterligere i årene som 
kommer. Kan også nevnes at man viet plass til et eget «NIH-tema» i Fotballtreneren nr. 
4/2018, i forbindelse med Idrettshøgskolens 50-årsjubileum.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG NTF-SPORT

Norsk Fotballtrenerforening har vært invitert til en rekke fagmøter med Norsk 
Toppfotball-sport (tidligere Toppfotballsenteret), og dette har styrket samarbeidet og 
relasjonen mellom organisasjonene. Daglig leder Teddy Moen var også med som gjest 
på den faglige turen som NTF-sport sammen med NFF arrangerte til Vaasa i Finland i 
forbindelse med Europamesterskapet for U19-landslag. Samarbeidet med NTF-sport har 
også bidratt til en styrking av arbeidet det faglige innholdet på Cupfinaleseminaret. Dette 
kom blant annet til uttrykk gjennom at man sammen arrangerte et eget dagsseminar for 
hovedtrenerne i Eliteserien og OBOS-ligaen lørdag 1. desember på Thon Hotel Opera. 

SAMARBEID ANDRE INTERESSEORGANISASJONER

NFT har gjennomført to møter med Divisjonsforeningens (ansvarlig 2. div og 3. div 
herrer) daglige leder Arne Knoph, hvor en formalisering av et samarbeid har vært 
konkret drøftet. I første omgang rundt Cupfinalseminaret som en påfyllsarena for et 
utvalg av deres medlemsklubbers trenere. NFT har også hatt et tilsvarende møte med 
daglig leder i Toppfotball Kvinner (ansvarlig Toppserien og 1. divisjon kvinner), Hege 
Jørgensen, om et samarbeid rundt det årlige Cupfinaleseminaret. 

NFT har også hatt en mer uformell og god dialog med NISO gjennom året.

LEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen. Foto: Ivar Thoresen
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ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen av foreningen har bestått av:

• Teddy Moen er ansatt som daglig leder i full stilling (100%). *

 *DL var fra 1. januar til medio november sykemeldt i snitt ca. 50% (fra 100% til 30%)

• Geir Åge Olsen har vært ansatt i en 20% engasjement som administrativ medhjelper 
på det 30. Cupfinaleseminaret 

• Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert som juridiske rådgiver. 
Man har også benyttet seg av advokat Trygve Harlem Losnedahl ved det samme 
advokatfirmaet.

• Ivar Thoresen gjennom DMT as er engasjert som redaktør av magasinet Fotball-
treneren og nettsidene www.fotballtreneren.no samt www.cupfinaleseminaret.no

• Jan Otto Solberg er engasjert som nett-ansvarlig på www.trenerdatabasen.no. 
Teddy Moen har hatt nettansvaret for www.nordiccoaches.com 

• Ivar Thoresen, Reidar Schjei og Teddy Moen har vært bidragsytere til innhold 
på NFTs facebook side (ca. 5 500 «likere» ved årsskiftet). Primært innhold fra 
fotballtreneren.no

• Teddy Moen har vært ansvarlig for NFTs Twitter-konto med ca. 650 følgere.

• Fotballkonsulent Ronny GESON Gunnarsson er engasjert i forhold til 
samarbeidsavtaler, annonser til Fotballtreneren og nettsider, representasjon og 
virket som «PR-mann» utad.

• Rolf Åge Børresen er engasjert i forhold til medlemsrekruttering primært, men har 
også bidratt som medhjelper på NFTs arrangementer/tiltak gjennom året.

• Jan Otto Solberg er engasjert (fra 1. september) knyttet til IT-opplegg, arrangement, 
medlemsoppfølging, samfunnsansvar og gjennom av Cupfinaleseminaret. 

• Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A Stenersen).

• Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif Sørensen).

MEDLEMMER

NFT har pr. 31.12.2018 3 028 medlemmer 
(ca. 25 av disse oppholder seg i utlandet). Vi 
har i løpet av året fått 250 nye medlemmer 
(individuelle medlemskap), 175 er meldt 
ut eller strøket pga. manglende adresser 
o.l. Ordningen med «Klubbmedlemskap», 
fortsetter å øke veksten av medlemmer. 70 
klubber har koblet seg opp til dette tilbudet 
(4 nye klubber i 2018 og 2 meldt ut av 
ordningen), hvor man får 10 medlemmer til 
prisen av 8 (to gratis). 
PS! NFT har 97 kvinnelige medlemmer.
Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens 
nettside, ved påmelding til det årlige Cup-
finaleseminaret og gjennom oppfølging på 
NFFs UEFA B-lisens kurs og EtU kurs. 

DAGLIG LEDER: Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening. Foto: Ivar Thoresen

MEDLEMSKAPET I FORENINGEN 
HAR KUNNET GI:

- Medlemsmagasinet 
Fotballtreneren i postkassen fire 
ganger i året

- E-magasin/digitale utgaver av 
flere internasjonale fagblad

- The Manager, The Boot Room 
og Fodboldmagasinet Træning

- Fotballtreneren.no – daglig 
oppdatert med nyheter og 
fagartikler for fotballtrenere

- Månedlige nyhetsbrev

- Cupfinaleseminaret – Europas 
største årlige møteplass for 
fotballtrenere

- Nordisk Fotballtrener 
Konferanse – årlig 
trenerkonferanse i Gøteborg 
med fokus på spillerutvikling

- Impuls- og trenersamlinger for 
utvikling og etterutdanning

- Trenerformidling – se ledige 
jobber, tilby kompetanse

- Juridisk bistand, 
standardkontrakter og 
rådgivning

- Gode rabatter på tjenester, 
arrangement og produkter for 
fotballtrenere 
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MØTE MED SVEN-GÖRAN ERIKSSON – SAMARBEID MED 
HAT-TRICK

I samarbeid med HAT-TRICK (Ronny Geson Gunnarsson) inviterte NFT til leder- og 
trenerseminar i Panorama på Meet Ullevaal onsdag 30. mai med den nordiske trenerlegenden 
Sven-Göran Eriksson. Mannen som gikk fra nordisk lokalfotball til fotballens verdensscene. 
Gjennom nesten to timer fikk ca. 50 trenere og medlemmer i NFT innsikt i hans fantastiske 
karriere som fotballtrener og leder. Daniel Høglund fra Viasat ledet en innholdsrik 
intervjuseanse og i etterkant ble en rekke premier trukket ut til deltakerne. 

PRESENTASJON: U19-coach i FC Midtjylland Kenneth Andersen presenterte under den Nordisk Trenerkonferansen i 
Göteborg hvilke kvaliteter akademiet ser etter i talentutviklingen. Foto: Reidar Schjei

ÅRSMØTE NFT 

Årsmøtet i NFT ble avholdt onsdag 
21. mars 2018, med  25 medlemmer 
til stede på Meet på Ullevaal Stadion. 
Innledningsvis holdt styremedlem 
og tidligere topptrener Knut Kjartan 
Tørum om temaet «Trenger vi etiske 
retningslinjer for trenere?». Etter 
årsmøtet ble det avholdt middag for 
styret, administrasjonen og gjester. Det 
ble et godt årsmøte, selv om det heller 
ikke denne gangen var godt besøkt av 
medlemmer. NFT vil ta grep for å skape 
mer interesse rundt årsmøtet.ÅRSMØTE: Knut Tørum snakket om etiske retningslinjer i forbindelse med årsmøtet i NFT i 2018. 

Foto: Ivar Thoresen

HJERTELIG: Fotballkonsulent Geson Gunnarsson hentet Sven-Göran Eriksson til Oslo for å fortelle om sin nær 40 år 
lange karriere som internasjonal topptrener. Foto: Ivar Thoresen

NFT har dette året gjennomført følgende 
fagtiltak:

NORDISK FOTBALLTRENER 
KONFERANSE

Nordisk Fotballtrener Konferanse 
(Göteborg, Sverige) ble arrangert for andre 
gang i Nordens flotteste multisportarena 
Prioritet Serneke Arena fra 26.-28. januar. 
Konferansen samlet ca. 180 deltakere 
fra Sverige, Norge, Island, Finland og 
Færøyene. Den overordnede tematikken var 
«Fra Nordisk ungdomsfotball til Champions 
League» med et spesielt fokus på kroatisk 
fotball (Dinamo Zagreb) og besøk fra 
Cruyff Football (Ruben Jongkind). Til 
stede på konferansen var også nordiske 
trenerprofiler som Markku Kanerva (finsk 
A-landslagssjef), Kenneth Andersen (FC 
Midtjylland U19-trener), Roger Gustafsson 
(mangeårig trener IFK Göteborg) og Dag 
Opjordsmoen (nestor Norsk Toppfotball-

sport og NFT). I tillegg hadde man besøk 
av Paul McGuinness (FA National Coach 
Developer) og Tim Dittmer (FA Lead 
National Goalkeeper Coach) fra England. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne var 
meget gode. Konferansen ga også 10 timer 
godkjent EtU i forhold til oppgradering av 

UEFA B-lisens. NFT arrangerte konferansen 
sammen med Eurotravel Sports, Svensk 
Elitfotboll, SvFF (svenske fotballforbundet) 
og IFK Göteborgs ungdomsakademi. 
Ambisjonen er å bygge konferansen opp til 
å bli den viktigste møteplassen for nordiske 
talentutviklere.

FAGLIG VIRKSOMHET
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INSPIRASJONSTUR

Norsk Fotballtrenerforening inviterte 
medlemmer og andre fotballtrenere til 
å delta på en inspirasjonstur til Prioritet 
Serneke Arena 8.-9. september. Målet var 
å gi deltakerne faglig påfyll, inspirasjon, 
og gode ideer i trenerhverdagen i hyggelige 
omgivelser med kolleger i Nordens flotteste 
multisportarena. I overkant av 40 deltakere 
tok turen til Göteborg.

Avreise gikk fra Oslo S med buss lørdag 
8. september og ved ankomst Prioritet 
Serneke Arena møtte man Jonas Olsson og 
Roger Gustafsson IFK Göteborgs Akademi. 
Deretter var det praktiske demonstrasjoner i 
fotballhallen, samt tips til hurtighetstrening 
med instruktør
Carsten Effertz fra Tanner Speed Academy.

Om kvelden var det middag og under-
holdning. Neste dag holdt trenerlegenden 
Roger Gustafsson foredraget «Ungdoms-
trening for framtidige topp-prestasjoner», 
før NFT orienterte om foreningens virk-
somhet og medlemskap. Etter lunsj 
gikk turen med buss tilbake til Oslo. 
Inspirasjonsturen er tenkt som et årlig tiltak 
i samarbeid med Escape Sport.

DET 30. CUPFINALESEMINARET

Cupfinaleseminaret har over 30 år (1989-2018) etablert seg som den ledende 
møteplassen for fotballtrenere i Norge og Norden. Visjonen er at Cupfinaleseminaret 
skal være stedet hvor fotballtrenere i bredde og topp dyrker sosialt samvær, faglig 
påfyll, inspirasjon og nettverksbygging og hvor trenerstanden feires.
Det 30. Cupfinaleseminaret ble avholdt på Meet Ullevaal, Telenor Arena, Intility Arena 
og Manglerudhallen fra 29. november til 1. desember med omkring 1 050 deltakere 
totalt. 

Cupfinaleseminaret har bygd seg opp til å bli en institusjon i norsk fotball. Gjennom 
årene har tusenvis av fotballtrenere fra alle nivåer i norsk fotball (og en rekke andre 
nasjoner) tatt del i arrangementet som hvert år er en del av en fantastisk Cupfinalehelg 
i norsk fotball. 
Cupfinaleseminaret har vært et felles dugnadsløft, der Norsk Fotballtrenerforening i 
samarbeid med Norges Fotballforbund, Norges idrettshøgskole, Norsk Toppfotball og 
andre miljøer i inn- og utland, har løftet sammen for å skape et fotballtrener-felleskap 
som er unikt i europeisk målestokk.

REKORDDELTAKELSE: Aldri tidligere har daglig leder 
Teddy Moen i NFT kunnet ønske så mange velkommen 
til Cupfinaleseminaret som under det 30. seminaret i 
rekken i 2018. Meet-salen på Ullevaal stadion var fylt til 
siste plass under åpningen. Foto: Ivar Thoresen

LEDERSKAP OG FØLGERSKAP: Leif Gunnar Smerud snakket med Åge Hareide, Bob Bradley og Dave Collins om 
lederskap og følgerskap. Foto: Ivar Thoresen
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FØLGENDE TILBUD BLE GITT I 2018:

• EtU for UEFA PRO-lisens trenere (for 7. gang) - 3 dager – I samarbeid med NFF
• EtU for UEFA A-lisens trenere (for 8. gang) - 3 dager– I samarbeid med NFF
• EtU for de de to øverste lisensene for keeperinstruktører (for 3. gang) - 3 dager
 – I samarbeid med NFF
• Barnefotballtrener- og lederseminaret (for 8. gang) - torsdag 17.30-21.30 – I 

samarbeid med NFF - 1 kveld
• Ungdomstrener-seminaret (nytt konsept) – torsdag 16.00-20.00 – I samarbeid 

med Grorud IL (teknisk arrangør) - 1 kveld
• Skole- og fotballseminaret (for 3. gang) - 2 dager
• Det 30. Cupfinaleseminaret (Ordinært seminar) – 1989 - 2018 - 2 dager
• Målgruppe-seminar for hovedtrenere i Eliteserie- og OBOS-ligaen (for 1. gang) 

– I samarbeid med Norsk Toppfotball-Sport - 1 dag
• Observasjon av NM-finalene G19 herrer og kvinner senior i Telenor Arena i 

samarbeid med Norsk Tipping  - 1 dag
• Football Talk på Scotsman m/Arne Scheie og fotball på TV - lørdag ettermiddag i 

samarbeid med Thon Hotels – ca. 3 timer

FANT TONEN: David Moyes og Åge Hareide fant tonen 
og hadde mye å snake om fra Cupfinaleseminarets 
scene. Foto: Ivar Thoresen 

FORNØYD: David Moyes var svært fornøyd med 
Giovani-skjorte han fikk i gave av NFTs PR-mann 
Geson. Foto: Ivar Thoresen

SKJORTE: Giovani-skjorte også til Åge Hareide fra 
Geson som takk for formidabel innsats under hele 
Cupfinaleseminaret. Foto: Ivar Thoresen

ETTERUTDANNINGSKURS 
(ETU) - OPPGRADERING 
UEFA B-LISENS

Trenerforeningen valgte i 2018 ikke å 
arrangere noen egne EtU-tiltak (2 dagers 
samlinger) , slik man har gjort tidligere 
i samarbeid med NFF. Begrunnelsen for 
dette har vært:

• Ressurskrevende med en liten 
administrasjon og daglig leder delvis 
sykmeldt

• Allerede en rekke tilbud for målgruppen 
tilbys via kretser og andre kommersielle 
aktører

• Behovet for at NFF legger en tydeligere 
plan og avsetter mer ressurser for 
gjennomføring av etterutdanning for 
målgruppen.

Foreningen har en konstruktiv dialog med 
NFF om punkt 3, og ambisjonen er at 
partene skal jobbe for å heve kvaliteten i 
dette arbeidet fremover. 

NFT har et sterkt ønske om å sette etter- og 
videreutdanning mye sterkere på kartet i 
norsk fotball!

PS! NFT hadde planlagt og markedsført en 
egen trenertur til engelsk fotball (London) 
fra 19.-22. oktober. Den ble avlyst grunnet 
manglende interesse.

Tilbakemeldingene på arrange-
mentet har vært meget gode, 
samtidig som seminaret også gir 
et viktig bidrag til foreningens 
økonomi. Ambisjonene er fortsatt 
å videreutvikle Cupfinaleseminaret 
for å sikre dets plass som en 
sentral institusjon for faglig påfyll 
og etterutdanning av fotball-
trenere på alle nivåer.
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REPRESENTASJON
NFT har vært representert på følgende 
arrangement i 2018:

• Teddy Moen, Ronny Geson 
Gunnarsson, Geir Åge Olsen og Rolf 
Åge Børresen på Västergötland 
Fotbollsymposium (VFF) i Skøvde, 
Sverige fra 12. – 13. januar.

• Teddy Moen, Rolf Åge Børresen, Dag 
Opjordsmoen og Reidar Schjei på 2. 
Nordisk Fotballtrener Konferanse i 
Göteborg fra 26.-28. januar.

• Teddy Moen og Per Ravn Omdal på 
Heltekonferansen ved Kragerø Resort i 
Telemark 1.-2. mars.

• Elin Nicolaisen på Fotballtinget 2018 
på Meet Ullevaal i Oslo fra 4.-6. mars.

• Per Ravn Omdal og Jan Otto Solberg 
ved åpningen av MYSA Training Centre 
8. mars i Nairobi. Flere møter i Kenya 
fra 6. – 9.mars.

• Ronny Geson Gunnarsson på 
frokostmøte hos advokatfirmaet Hjort 
DA 1. april.

• Dag Opjordsmoen på Kick-Off 
for Eliteserien, OBOS-ligaen og 
Toppserien på Meet Ullevaal i regi 
Norsk Toppfotball 5. mars.

• Ronny Geson Gunnarsson på den 
engelske trenerforeningens (LMA) 

årlige «Manager of the Year Award» på 
the Old Billingsgate i London 15. mai.

• Teddy Moen, Jan Otto Solberg og 
Rolf Åge Børresen som observatører 
på NFFs UEFA A-lisens kurs i Bergen 
(Hordaland) 18.- 19. juni.

• Teddy Moen som gjest på 
fagseminaret til NFF og Norsk 
Toppfotball-sport under U19 EM i 
Vaasa, Finland fra 16. – 19. juli.

• Bjørn Frode Strand som deltaker og 
foreleser på trenerkonferanse i regi 
av den finske fotballtrenerforeningen i 
Vaasa, Finland 19. juli. 

• Karl Johan Haavaag på BDFLs 60. 
International Trainer-Kongress – i 
Tyskland (Bochum) fra 24.– 26. juli

• Teddy Moen, Jan Otto Solberg og 
Rolf Åge Børresen på Norway Cup på 
Ekebergsletta i Oslo 29. juli – 

 1. august.

• Teddy Moen på årsmøtet til MYSAs 
Venner i Norge (MViN) hos NFF Oslo 
på Ekeberg, Oslo 31. juli.

• Teddy Moen som NFF Agders 
gjest  på en workshop med Dr. Jean 
Cŏté (fra Canada) om trener- og 
kompetanseutvikling 18. august. 

• Teddy Moen som gjest på Norges 
Idrettshøgskole (NIH) under 

lanseringen av  jubileumsbok 
(Kunnskap i bevegelse. NIH 50 år) 18. 
september.

• Rolf Åge Børresen, Reidar Schjei og 
Steinar Mikkelsen på fire klubbesøk 
og to sonemøter med rundt 15 klubber 
i Trøndelag 9.-11. oktober, der de 
presentere NFT.

• Rolf Åge Børresen og Jan Otto 
Solberg gjennomførte i tidsrommet 
23.-25.oktober tre klubbesøk og to 
sonemøter med rundt 25 klubber i 
Hordaland der de presentere NFT.

• Teddy Moen var gjest på 
medlemsmøtet til «Sørlandsfotballens 
Venner» i Kristiansand 30. oktober.

• Einar Sigmundstad og Reidar Schjei 
på 39. AEFCA Symposium i Alanya/
Belek, Tyrkia fra 8. – 10. november. 

• Teddy Moen på NFFs Partnertur til 
EM-Kvalifiseringskampen mellom 
Slovenia og Norge i Ljubljana – fra 
15.-17.november.  

• Dag Opjordsmoen på Fotballfesten 
2018 – avslutning på sesongen 
Eliteserien, OBOS-ligaen og 
Toppserien på Meet Ullevaal i regi 
Norsk Toppfotball 26. november

• Ronny Geson Gunnarsson på NISO 
årsfest på Panorama, Meet Ullevaal 2. 
desember. 

FAGFORENING

NFT har også dette året vært involvert i 
en rekke arbeidssaker hvor medlemmer av 
foreningen har hatt behov for assistanse 
for å løse uenigheter/konflikter mellom seg 
og klubb. Dette dreier seg gjerne om tre 
forhold:

• Ugyldige oppsigelser av 
arbeidskontrakter /avskjedigelses-
liknende forhold

• Manglende utbetaling av godtgjørelse/
lønn/frynsegoder

FAGFORENING: NFT har i løpet av 2018 engasjert 
seg i en rekke konfliktsaker. En av sakene er Kåre 
Ingebrigtsen og Erik Hoftuns sak etter at de mistet 
jobbene sine i Rosenborg. Foto: NTB scanpix
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• Uenighet om kontraktsinnholdet 
(«muntlige avtaler»)

• Uskikket opptreden fra trener

Den konfliktsaken som har bidratt til 
mest oppmerksomhet dette året har 
vært avskjedigelsen av hovedtrener Kåre 
Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun 
fra stillingene som trenere for A-laget 
til Rosenborg BK. Dette skjedde 19. juli. 
Forsøk på å finne en minnelig løsning 
på konflikten lyktes ikke, og derfor tok 
trenerne ut stevning mot sin arbeidsgiver i 
september. Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun 
ble representert av advokat Stein Kimsås-
Otterbech i Advokatfirmaet Thommessen 
AS og advokat Andreas Messelt Ekker i 
Bjerkan Stav Advokatfirma AS. Daglig leder 
Teddy Moen og juridisk rådgiver Claude 
A. Lenth bidro begge til forberedelsene til 
rettsaken som var satt til Sør-Trøndelag 
tingrett 21. januar 2019.

Trenerne mente oppsigelsen var usaklig, 
og at RBK har brutt arbeidsmiljøloven. De 
søkte derfor om erstatning fra klubben.

Tvisten reiser også enkelte sentrale og 
prinsipielt viktige temaer for yrkestrenere. 
Styret i Trenerforeningen besluttet derfor 
i desember 2018 å inngi et såkalt skriftlig 
innlegg til tingretten, hvor det sentrale 
har vært å forklare for tingretten hvorfor 
en hovedtrener (normalt) ikke kan anses 
som virksomhetens øverste leder i en 
idrettsklubb/forening og hvilke uønskede 
konsekvenser det motsatte resultat vil 
kunne få for yrkestrenere i norsk fotball og 
idrett forøvrig.

Denne saken og flere andre viser at det er lite 
kompetanse rundt arbeidsrett og respekt for 
treneren som ansatt når slike saker kommer 
opp. Derfor er NFTs tilstedeværelses 
vært viktig. Tilbakemeldingene fra våre 
medlemmer i disse saken er entydige. NFT 
gir god støtte!

Det er en stor trygghet for NFT å ha 
Advokatfirmaet Hjort DA som er foreningens 
juridiske samarbeidspartner. Deres erfaring 
og ekspertise er veldig avgjørende i en 
rekke saker. Trygt er det også at daglig 
leder Teddy Moen over en årrekke har selv 
har bygd seg opp en kompetanse på feltet, 
som gjennom året blir gjenstand for flittig 
bruk.

SAMFUNNSANSVAR

MYSA er NFTs samfunnsansvars-prosjekt, og årlig gir foreningen bidrag til MYSA sin 
aktivitet. Samarbeidet har vart siden 2013. Det var en milepæl da MYSA sammen med 
NFT 8. mars 2018 åpnet MYSA Training Centre (MTC) på hovedkvarteret Komarock i 
slummen av Mathare. Etter ca. to års arbeid med å skaffe ressurser og utstyr til veie, 
stod et moderne kurs- og konferansesenter klar til benyttelse til trenerutdanning og 
annen kompetansebygging i regi av MYSA. MYSA-ambassadør for NFT, tidligere 
fotballpresident Per Ravn Omdal stod for åpningen av senteret sammen med MYSAs 
grunnlegger Bob Munro. Jan Otto Solberg var også til stede under åpningen sammen 
med offisielle representanter fra kommunen, det kenyanske fotballforbundet og gode 
samarbeidspartnere fra Norge. 

I etterkant ble partene enige om et nytt treårig samarbeid (1998-2020) hvis fokus vil 
være på at NFT skal bidra med å bygge opp en egen trenerutdanning i MYSA sammen 
med en stab av trenerveiledere. Samt at man skal bidra med nødvendig materiell til 
dette arbeidet. Avtalen har en ramme på ca. 250 000 kroner pr. år (ca. 750 000 kroner 
over tre år).

ÅPNING: MYSAS Bob Munro og NFT-ambassadør og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal stod for den 
offisielle åpningen av MYSAS nye undervisningssenter i Mathare-slummen, bygget blant annet med støtte fra 
Norsk Fotballtrenerforening. Foto: Peter Ndolo 

SAMARBEID: NFTs daglige leder Teddy Moen i samtale med MYSAS grunnlegger Bob Munro på Ekebergsletta 
tirsdag. Foto: Ivar Thoresen
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TRENERKURS I AFRIKAS 
SLUM

MYSA (Mathare Youth Sport Association) 
har over 30 000 medlemmer, over 2 000 
lag og driver aktivitet i 16 ulike soner blant 
barn og ungdom i et av Afrikas største 
slumområder i Nairobi. 

I skolens høstferie (uke 39/40) reiste 
daglig leder Teddy Moen til Nairobi, hvor 
han gjennom en uke bidro til opptreningen 
av 16 MYSA-instruktører som skal være 
ryggraden i organisasjonens satsing på 
trenerutdanning i årene som kommer. Tolv 
mannlige og fire kvinnelige trenere var valgt 
ut til å delta i programmet som er tenkt å gå 
over ett år. Gjennom en uke fikk trenerene 
grunnleggende oppfølging på fotballfag, 
idrettsfag, metodikk og coaching. I 
etterkant av uken, fikk deltakerne ulike 

TRENERKURS: NFTs daglige leder Teddy Moen har holdt en ukes trenerkurs i Mathare-slummen i Kenya. 
Foto: Michael Maina, Shootback MYSA

MAGASINET 
FOTBALLTRENEREN

«Fotballtreneren» er blitt utgitt i 4 utgaver:

•  FT nr.1/18 (utgitt ca. 15. februar) 
 – 100 sider 
•  FT nr.2/18 (utgitt ca. 20. mai) 
 – 100 sider
•  FT nr.3/18 (utgitt ca. 30. august) 
 – 100 sider
•  FT nr.4/18 (utgitt ca. 15. oktober) 
 – 100 sider

Med 100 sider ved hver utgivelse, består 
magasinet av mer fagstoff og artikler enn 
noen gang. 

Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer 
(ca. 3 000), faste abonnementer og 
NFF/fotballkretsene (opplag på 4 000). 
Restopplaget av magasinet brukes som 
markedsføring i arbeidet med å rekruttere 
flere nye medlemmer til NFT.

Som redaktør gjør Ivar Thoresen en 
formidabel jobb som redaktør og «alt-
mulig-mann». På et minimum av ressurser 
har man lykkes med å lage et fantastisk 
magasin med stor appell i trener-Norge. 
Samarbeidet med Norges Fotballforbund 
har også vært bra gjennom året. Daglig 
leder Teddy Moen er redaktørens nærmeste 

oppgaver som handler om å fylle MYSA 
Training centre med et konkret innhold. Et 
«basic course» er utviklet og man jobber 

også med ett videregående kurs. Det første 
kurset ble avholdt i desember for en gruppe 
kvinnelige trenere.

i arbeidet med innholdet og Fotballkonsulent 
Geson gjør en god jobb med å skaffe til veie 
annonser. 

Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet 
for fotballtrenere i Norden som fortsatt 
trykkes på papir og distribuers pr. 
post. Heller ikke mange forbund eller 

trenerorganisasjoner i Europa ser ut til å 
ha ressurser til å oppretteholde en slik 
ordning. Styret i NFT har ingen planer om å 
stoppe utgivelsen av papirutgaven, da man 
mener dette er den viktigste grunnen til at 
man opprettholder det store medlemstallet 
i foreningen.

FOTBALLTRENEREN: NFTs medlemsblad Fotballtreneren kom ut fire ganger i løpet av 2018, hver gang som et 100 
siders magasin. Foto: Ivar Thoresen
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NYHETSBREV 
– TIL MEDLEMMER

Gjennom hele året har daglig leder/
redaktør med jevne mellomrom 
sendt ut NYHETSBREV (e-post) til 
medlemmene. Disse har dog hatt 
et mer praktisk- og markedsrettet 
innhold, enn å være ett nyhetsbrev 
med faginnhold. I snitt 1-2 nyhetsbrev 
pr. måned er sendt ut. Styret og 
administrasjonen ser dette som en god 
måte å kunne formidle informasjon 
mer direkte til medlemmene om 
foreningens virksomhet, tiltak og 
samarbeidspartnere.

INTERNETT

Foreningen drifter i dag fire ulike 
nettsider:
• www.fotballtreneren.no
• www.cupfinaleseminaret.no
• www.nordiccoaches.com 
• www.trenerdatabasen.no   
og en egen facebook-side:
• www.facebook.com/
trenerforeningen?fref=nf 

SAMARBEIDSPARTNERE 
– KOMMERSIELT OG 
ANNONSØRER

Selv om markedet er krevende, så lyktes 
NFT i 2018 å heve annonseinntektene 
til foreningen, magasinet, nettsidene 
og arrangementene. NFTs PR-mann 
Fotballkonsulent Geson jobber iherdig, 
og imponerer i ett tøft marked. Men hans 
nettverk, pågåenhet og optimisme har 
likevel gitt gode resultater.

NFTs samarbeidspartnere dette året har vært 
(annonsering og kommersielle partnere):

• Norges Fotballforbund (NFF)
• Escape Sport
• DMT as
• Thon Hotels
• 3v3 Norge
• NIKE
• Spoortz
• AVIS
• Interplay Sports
• Giovani
• Synsam
• Hjort
• Joymo

ANDRE STØTTESPILLERE 
– BIDRAG (MYSA 
PROSJEKTET)

• Sana Stiftelsen (økonomisk bidrag)
• R8 Group (økonomisk bidrag)
• Askøy kommune (15 lap top maskiner)
• Interplay Sports (1 laptop med system 

for analyse)
• Innsamling via VIPPS blant deltakere på 

det 30. Cupfinaleseminaret
• Innsamling via SPLEIS.no bidrag fra 

medlemmer, andre trenere og andre

FORLENGET AVTALE: Norsk Fotballtrenerforening 
og Thon Hotels har tegnet en forlenget og ny 
samarbeidsavtale som løper ut 2021. Her Stian 
Bergerud i Thon Sport og NFTs Geson Gunnarsson da 
avtalen ble undertegnet. Foto: Privat

ÅRETS TRENERE

Årets trenere for 2018 valgt av NFT:

• Årets trener på herresiden: Svein Maalen, Ranheim Toppfotball
• Årets trener på kvinnesiden: Hege Riise, LSK Kvinner
• Årets unge trener: Eirik Kjønø, Grorud IL
• Årets trenerildsjel: Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy og Sogn og Fjordane FK

ILDSJEL: Jon Georg Rutledal fikk NFTs pris som Årets 
trenerildsjel av æresmedlem Anders Fægri under 
åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar 
Thoresen

ÅRETS TRENER: Svein Maalen fikk NFTs pris som Årets trener herrer av hedersmann Andreas Morisbak under 
åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen

KVINNETRENER: Hege Riise fikk NFTs pris som Årets 
trener kvinner av hedersmann Einar Sigmundstad 
under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar 
Thoresen

UNGE TRENER: Eirik Kjønø fikk NFTs pris som Årets unge 
trener av hedersmann Sverre Dreier under åpningen av 
Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen
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KUNNSKAP OG KOMPETANSE: Ambisjonsnivået for norsk fotball å være blant de fremste i Europa på 
kunnskaps- og kompetanseutvikling av fotballtrenere på alle nivåer. NFT ønsker å bidra til det. Foto: Ivar 
Thoresen

UTDELTE TRENERSTIPEND I 2018

Årlige deler NFT ut trenerstipend til medlemmer som søker om midler til kurs, 
utdanning og trenereiser i egen regi til utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke reise, 
opphold og gjerne kursavgift. Midlene kan ikke brukes til tradisjonelle trenerkurs i 
Norge.
  Følgende medlemmer har fått stipend:
 
• Martin K. Lindmark ( kr 2 500,-) Deltakelse 2. NFTK 2018 i Gøteborg
• Øyvind Helle Meling (kr 2500,-)           Deltakelse på La Manga-seminaret 
• Viggo Strømme (kr 5000,-)              Trenereise til argentinsk fotball
• Bjørn Frode Strand (kr 5000,-)              Deltakelse på fagseminar under U19 EM 
• Elise Richardsen (kr 4000,-)             Tilstedeværelse/forskningsoppgave EM U19 
• Petter Skogsletten (kr 2500,-)              Deltakelse på trenerkurs i Barcelona, Spania

FREMTIDSUTSIKTER

Foreningens nye handlingsplan (2017-2019) ble vedtatt på årsmøte 22. mars og har 
vært foreningens styrings-dokument. NFT har tre kjerneområder (3 F-ér):

- Fagforening (sikkerhet)
- Faget (utdannelse og utvikling)
- Forvaltning (effektiv organisasjon og service)

I ny handlingsplan ble også foreningens hensikt ytterligere utdypet og forsterket:

Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 9. november 1986, skal arbeide for å:

1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.
3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon 

og samfunn.
4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i 

relevante fora for utvikling og beslutninger.

Styret er av den oppfatningen av at HP etterleves på en god måte gjennom foreningens 
administrasjon, stab og gjennom samarbeidet med medlemmer,  partnere og andre som 
NFT forholder seg til i hverdagen. 

ÆRESMEDLEM: Leder Elin Nicolaisen 
utnevnte i forbindelse med åpningen av 
Cupfinaleseminaret 2018 daglig leder 
Teddy Moen til æresmedlem i Norsk 
Fotballtrenerforening. Foto: Ivar Thoresen 

NYTT ÆRESMEDLEM 
UTNEVNT I 2018

• Teddy Moen.

HEDERSTEGN: Dag Opjordsmoen fikk NFTs 
Hederstegn med diplom under åpningen av 
Cupfinaleseminaret 2018. Gratuleres her av leder 
Elin Nicolaisen i NFT og NFFs elitefotballsjef Lise 
Klaveness. Foto: Ivar Thoresen 

NY HEDERSMANN 
UTNEVNT I 2018:

• Dag Opjordsmoen.

BORTGANG

I løpet av 2018 har to sentrale 
medlemmer går bort:

• Terje Skarsfjord (tidligere 
styremedlem i NFT)

• Bjørn Hansen (hedersmann i 
NFT)
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TAKK

Styret i NFT ønsker å takke følgende personer:

• Daglig leder Teddy Moen har til tross for å være delvis sykemeldt gjennom det meste 
av året utført et utmerket arbeid til beste for NFT. 

• Ivar Thoresen som redaktør av Fotballtreneren og www.fotballtreneren.no har bidratt 
til å gjøre disse produktene enda mer interessante og leservennelige.

• Administrasjonen i NFT med Ronny Geson Gunnarsson, Geir Åge Olsen, Reidar Schjei, 
Rolf Åge Børresen og Jan Otto Solberg for å ha tatt ekstra ansvar i sykefraværet 
til daglig leder. Samt å ha levert meget bra i forhold til sine ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver for NFT.

• Dan Eggen og Leif Gunnar Smerud (NFF), Dag Opjordsmoen (NTF-sport) og Mathias 
Haugaasen, som har utgjort programkomiteen for Cupfinaleseminaret 2018 sammen 
med daglig leder Teddy Moen.

• Alle andre bidragsytere til våre seminar/kurs, tiltak, facebook og magasin. Det 
er fantastisk at så mange fotballtrenere og medlemmer er villig til å gi av sin tid, 
kompetanse og erfaring til det fellesskapet for fotballtrenere som NFT representerer!

Oslo 14. mars 2019
Styret i NFT

Elin Nicolaisen (s.) Mathias Haugaasen (s.)  Knut Tørum (s.)
Leder Nestleder  Tiltaksleder

Margunn Haugenes (s.) Ronny Holmedal (s.)  Dag Opjordsmoen (s.)  
Styremedlem Styremedlem  1. varamedlem 

Bjørn Frode Strand (s.) 
2. varamedlem 

VALGKOMITÉ

Leder  Einar Sigmundstad
Medlemmer  Lena Tyriberget og   
  Øyvind Larsen
Varamedlem  Ingen

ANDRE FORHOLD

Årets resultat, overskudd kr 170 239* 
foreslås overført til annen egenkapital. 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 
bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
regnskapet.
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RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter  Note  2018  2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Driftstilskudd NFF   300 000  200 000  200 000  300 000
Inntekter kontingent  5  1 971 323  1 742 481  1 900 000  2 100 000
Inntekter NFT tiltak  6  2 531 888  2 319 698  2 800 000  3 000 000
Inntekter "Fotballtreneren"  7  828 817  652 674  800 000  1 100 000
NFT-tjenester, div inntekter  8  26 542  156 553  100 000  100 000

Sum driftsinntekter   5 658 570  5 071 406  5 800 000  6 600 000

Driftskostnader
Kostnad NFT-tiltak  9  -2 043 134  -1 834 879  -2 000 000  -2 300 000
Kostnader "Fotballtreneren"  10  -1 163 254  -954 035  -1 000 000  -1 100 000
Kontor , admin. og honorarer  11  -1 002 569  -640 782  -825 000  -1 200 000
Lønnskostnad  4  -642 579  -961 414  -825 000  -970 000
Annen driftskostnad  4, 12  -638 446  -556 890  -900 000  -750 000

Sum driftskostnader   -5 489 982  -4 948 000  -5 550 000  -6 320 000

Driftsresultat   168 588  123 406  250 000  280 000

Finansposter
Finansinntekter   1 946  1 379  2 500  2 500
Finanskostnader   -295  0  -2 500  -2 500

Netto finansposter   1 651  1 379  0  0

Sum gaver, bidrag   0  0  0  0
Årsresultat  3  170 239  124 786  250 000  280 000

Overføringer og disponeringer
Overføring annen egenkapital  3  170239  124786  250000  280000

Kristiansand, 14. mars  2019

Elin Nicolaisen (s) leder Mathias Haugaasen (s) nestleder Knut Tørum (s) tiltaksleder 

Margunn Haugenes (s) styremedlem Ronny Holmedal (s) styremedlem Dag Opjordsmoen (s) 1. varamedlem

Bjørn Frode Strand (s) 2. varamedlem
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BALANSE 31. DESEMBER

Eiendeler Note  2 018  2 017
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjoner og andeler   879  879
Andre fordringer   142 859  -

Sum finansielle anleggsmidler   142 859  879

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer   612 778  398 996
Andre fordringer   19 060  60 110

Sum fordringer   631 838  459 106

Bankinnskudd, kontanter
Kontanter, bankinnskudd og lignende  2  654 571  1 257 543

Sum omløpsmidler   1 286 410  1 716 649

Sum eiendeler   1 430 148  1 717 528

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  3  1 100 863  930 625

Sum egenkapital   1 100 863  930 625

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld   133 025  562 151
Skyldige offentlige avgifter  2  61 162  85 792
Annen kortsiktig gjeld   135 098  138 960

Sum kortsiktig gjeld   329 285  786 903

Sum gjeld   329 285  786 903

Sum egenkapital og gjeld   1 430 148  1 717 528
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR PERIODEN 01.01.18 - 31.12.18

Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet til Norsk Fotballtrenerforening gjelder for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslover og god regnskapsskikk for små foretak

Note 2 Bankinnskudd    2017  2018
Bundne skattetrekkesmidler utgjør    30014  24880

Note 3 Egenkapital  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Egenkapital 01.01  930 624  805 839  930 625  1 100 863
Årsresultat  170 239  124 786  250 000  280 000

Egenkapital 31.12  1 100 863  930 625  1 180 625  1 380 863

Note 4 Lønnskostnader  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18 Budsjett 19 
Lønninger  -707 232  -739 039  -550 000  -710 000
Refusjon sykepenger  271 529
Feriepenger  -85 099  -88 961  -100 000  -90 000
Lønn/feriep. av tapt arb.fortj.
Arbeidsgiveravgift  -79 952  -119 253  -125 000  -80 000
Arb.avg. av feriepenger
Pensjonskostnader  -39 712  -13 381  -35 000  -40 000
Andre ytelser  -2 113  -780  -15 000  -50 000

Sum kostnader lønn mv  -642 579  -961 414  -825 000  -970 000

Foreningen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,2 årsverk.

Ytelser til ledende personer    Daglig leder  Styret
Lønn daglig leder    670 824  0
Pensjonsutgifter    -  0
Andre godtgjørelser    4 392  0
   
   675 216  0

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:    2018  2017
Revisjon eks mva    28 600  31 450
Andre tjenester eks mva    6 000  6 250

   34 600  37 700
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Note 5 Inntekter kontingenter  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Inntekter kontingenter  1 488 173  1 254 831  1 350 000  1 550 000
Inntekter Klubbpakke (klubbmedl.)  483 150  487 650  550 000  550 000

Sum kontingenter  1 971 323  1 742 481  1 900 000  2 100 000

Note 6 Inntekt NFT tiltak  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Inntekt Cupfinaleseminaret  2 263 209  2 022 824  2 300 000  2 500 000
Inntekt fagseminar (annet)  37 000  10 000  50 000  125 000
Inntekt trenertur/England  71 094  112 426  100 000  100 000
Inntekter M.Y.S.A.  160 584  126 698  300 000  250 000
Inntekter andre seminar  0  47 750  50 000  25 000

Sum inntekter NFT tiltak  2 531 887  2 319 698  2 800 000  3 000 000

Note 7 Inntekt “Fotballtreneren”  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Inntekt abonnement  21 100  37 206  25 000  25 000
Inntekt annonser - MVA pliktig  664 858  615 468  775 000  850 000
Inntekt samarbeidspartnere  142 859    225 000

Sum inntekt Fotballtreneren  828 817  652 674  800 000  1 100 000

Note 8 NFT-tjeneste 
og div. inntekter Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
NFT-tjenester  0  4 800  5 000  25 000
Diverse inntekter  26 542  151 753  95 000  75 000

Sum NFT-tjenester og diverse inntekter  26 542  156 553  100 000  100 000

Note 9 Kostnad NFT tiltak  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Utgifter Cupfinaleseminaret  -1 617 273  -1 396 042  -1 625 000  -1 900 000
Utgifter fagseminar (annet)  -9 914  -25 106  0  -60 000
Utgifter samarbeidspartnere  -57 225  -9 374  -25 000  -45 000
Utgifter trenertur/England  -65 453  -179 759  -75 000  -70 000
Utgifter M.Y.S.A.  -284 183  -202 465  -275 000  -225 000
Utgifter andre seminar  -9 086  -22 133  0  0

Sum kostnader NFT tiltak  -2 043 134  -1 834 879  -2 000 000  -2 300 000
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Note 10 
Kostnader “Fotballtreneren” Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Grafisk utforming/design 
og trykking  -332 600  -320 900  -360 000  -340 000
Porto - utsendelse  -92 256  -86 029  -100 000  -90 000
Redaktør honorar (blad og nett)  -365 500  -311 050  -320 000  -350 000
Provisjon annonser  -116 756  -153 190  -175 000  -120 000
Provisjon annonser - Nett  -87 718  -5 152  -10 000  -60 000
Kjøp av bøker etc.  -5 540  -5 139  -5 000  -5 000
Diverse kostnader (+ barter)  -162 884  -72 575  -30 000  -135 000

Sum kostnader Fotballtreneren  -1 163 254  -954 035  -1 000 000  -1 100 000

Note 11  
Kontor og administrasjon Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
EDB kostnader  -38 372  -21 899  -10 000  -15 000
Kontorrekvisita  -18 466  -9 602  -10 000  -10 000
Div NFT trykksaker/logo  -20 511  -23 503  -25 000  -25 000
Telefon  -18 423  -17 345  -15 000  -20 000
Porto  -57 916  -69 346  -60 000  -60 000
Andre administrasjonskostnader  -28 461  -17 468  -10 000  -15 000
Abonnement  -761  -5 498  -5 000  -5 000
Juridisk bistand  -70 402  -109 094  -125 000  -200 000
Honorar regnskap og revisjon  -206 075  -169 777  -165 000  -200 000
Honorar konsulenttjenester  -543 182  -197 250  -400 000  -650 000

Sum kontor, administrasjon 
og honorarer -1 002 569  -640 782  -825 000  -1 200 000

Note 12 Andre driftskostnader  Resultat 2018  Resultat 2017  Budsjett 18  Budsjett 19
Kostnader internett  -76 263  -79 940  -150 000  -125 000
Reisekostnader  -401 778  -330 557  -350 000  -400 000
Andre driftskostnader  -160 405  -146 394  -400 000  -225 000

Sum andre driftskostnader  -638 446  -556 891  -900 000  -750 000
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2018 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Norsk Fotballtrenerforenings årsregnskap som viser et positivt resultat på kr 170.239. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018 og regnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors beretning 2018 for Norsk Fotballtrenerforening 
___________________________________________________________________________ 
 

Side 2 av 2 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. Det henvises forøvrig til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som 
inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Kristiansand, 14.mars 2019 
 
Revisjon Sør AS 
 
 
 
 
Leif S. Sørensen 
Statsautorisert revisor 
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE I 
NORSK FOTBALLTRENERFORENING 

Forslag 1. Endring av medlemskontingenten i Trenerforeningen

I foreningens vedtekter står følgende under § 2 (medlemskap), andre ledd:

Medlemmene må betale ett innmeldingsgebyr og en årskontingent. Årsmøtet bestemmer størrelsen på beløpene.

I dag (pr.1.1.2019) betaler medlemmer av NFT følgende satser:

GRASROT-medlemskap – årlig avgift (ikke aktivert)  kr.400,-
BASIS-medlemskap – årlig avgift     kr.800,-
PLUSS-medlemskap – årlig avgift (ikke aktivert)   kr.1500,-
KLUBB-medlemskap – årlig avgift (inntil 10 trenere kollektivt) kr. 4400,-

NFTs styre forslår følgende satser for kontingent i Norsk Fotballtrenerforening gjeldende fra 1.1.2020:

GRASROT-medlemskap – årlig avgift    kr.500,-
BASIS-medlemskap – årlig avgift     kr.1000,-
PLUSS-medlemskap – årlig avgift    kr.2500,-
KLUBB-medlemskap – årlig avgift    kr. 5500,-

Motiveringen for forslaget legges frem på årsmøtet av daglig leder i NFT, Teddy Moen.

Siste gang årsmøte besluttet en kontingent-økning var på årsmøtet i 2007, gjeldende fra 1. januar 2008. Om 
årsmøtet gir sin tilslutning til styret forslag, vil det altså ha gått 12 år siden forrige gang kontingenten ble endret. 
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NORSK 
FOTBALLTRENERFORENING
ÅRSMØTE 15.MARS 2019

Styrets innstilling

Styret foreslår følgende til valgkomite:

Leder: Einar Sigmundstad  Ikke på valg

Medlem: Lena Tyriberget 2 år

Medlem: Øyvind Larsen  Ikke på valg

Oslo 15. mars 2019

Elin Nicolaisen (s.)  Leder NFT

Mathias Haugaasen (s.)  Nestleder NFT

Teddy Moen (s.)  Daglig leder

NORSK 
FOTBALLTRENERFORENING
ÅRSMØTE 14.MARS 2019

Valgkomiteens innstilling

Leder: Elin Nicolaisen 2 år

Nestleder: Mathias Haugaasen Ikke på valg

Tiltaksleder: Knut Tørum Ikke på valg

Styremedlem: Margunn Haugenes Ikke på valg

Styremedlem: Stian Theting 2 år

1.varamedlem: Dag Opjordsmoen Ikke på valg

2.varamedlem: Bjørn Frode Strand 2 år

Oslo 15. mars 2019

Einar Sigmundstad (s.)  Leder Valgkomiteen

Lena Tyriberget (s.)  Medlem 

Øyvind Larsen (s.)  Medlem
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