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Til klubbens medlemmer         17.02.2023 

 
Årsmøte Salten Taekwon-Do Klubb 
 
Det innkalles til årsmøte i Salten Taekwon-Do klubb. 
 
Dato: 21.02.2022 
Tidspunkt: Kl 19.00 
Sted: TKD-lokalet Rønvikleira 
 
 
Saker til behandling: 
 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 
2. Valg av dirigent 
3. Valg av protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll 
5. Godkjenning av innkalling 
6. Godkjenning av saksliste 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Gjennomgang av klubbens årsmelding 
9. Gjennomgang av klubbens regnskap foregående år og kontrollutvalgets beretning 
10. Behandle innkomne forslag (appendiks 3) 

a. Endring vedtekter, sammensetning i styre. 
11. Presentasjon av handlingsplan for 2021 
12. Gjennomgang av og vedta klubbens budsjett for 2021 
13. Valg av styret 

a. Valg av leder  
b. Valg av nestleder  
c. Valg av 3 styremedlemmer  
d. Valg av 3 varamedlemmer 
e. Valg av 3 representanter til møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter. 
f. Valg av valgkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem 
g. Valg av kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem (appendiks 5, 

veileder for kontrollutvalg) 
 
Ledere 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. 
 

 
For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem være fylt 15 år, ha vært medlem i minst en 
måned, og ikke skylde klubben kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
 
Årsmøtet er innkalt av styret med minst 3 ukers varsel, og direkte til medlemmene. Forslag 
som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.  
 
 
Styret, Salten Taekwon-Do Klubb  
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Årsmelding 2022 
 
 
Styret i 2022 har bestått av: 
Leder    Thomas Bomstad 
Nestleder   Frida Ytterstad Abelsen 
1. Styremedlem:  Carl-Fredrik Donjem 
2. Styremedlem: Hedda Eldøen 
3. Styremedlem Pia Wiik 
Vararepresentant: June-Therese Vinje Erichsen 
Vararepresentant: Bjørnar Blaalid 
 
Utenom styret: 
Økonomiansvarlig:  Line Pedersen 
 
Sittende styre har gjennomført 9 styremøter i 2022/2023.  
 
 
Hovedpunkter fra 2022: 
 
Partier og medlemstall (idrettsregistrering) 
2021: 281 medlemmer 
2022: 290 medlemmer  
 
Det er startet opp nye parti i Sentrum, Mørkved og Tverlandet. 
 
Medlemsstatistikk 
Medlemsmassen består p.t. av 36% kvinner og 64% menn. Dette 1% lavere kvinneandel enn 
2021. 
Kjønnsfordelingen er ganske jevn i alle aldersgrupper. 
 
 
Aldersfordeling (fra idrettsregistrering): 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Under 13:  56% 56% 61% 59% 60% 62% 60%  (55%) 
13-19:   25% 27% 22% 21% 19% 19% 17%  (23%) 
20-25:   5% 2% 4% 5% 5% 3% 2%  (1%) 
Over 25:  14% 15% 13% 15% 16% 16% 20%  (21%) 
 
 
Aktivitet 
I 2022 har aktiviteten i mindre grad blitt rammet av covid-tiltak, og til stor glede for 
medlemmer og konkurranseutøvere. 
 
Året ble startet med en mini-utgave av vårt tradisjonelle klubbmesterskap; Salten Cup 
allerede i januar. Om lag 20 barn og unge fra klubben ble med på gjennomføringen av årets 
første klubbmesterskap. Mesterskapet ble gjennomført med det digitale dommersystemet vårt 
i klubbens treningslokaler i Bankgata flerbrukshall. 
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24.-26.februar ble det gjennomført Internasjonalt instruktørkurs (IIC) i Dublin, Irland. Over 
260 sortbelter deltok fra om lag 20 nasjoner. Klubben var representert ved Sabum Bjørnar 
 
Vi fikk gjennomført en flott påskegradering i perioden 26.-31.mars, der både Bankgata, 
Tverlandet og Rønvikleira ble benyttet som eksamenslokale. 
 
I april lansert vi vår nye klubbkolleksjon, med både overtrekksjakke, bukse og langermet 
skjorte. Vi beholdt vår røde signaturfarge og den nye kolleksjonen skal være særdeles 
slitesterk og egnet for alle våre aktiviteter. 
 
For mange ble det i år deres første mulighet til å bli med å gå i borgertoget på 17.mai, og det 
ble en klassisk feiring med masse aktivitet i toget, litt ull under dobok’en og fellesbilde foran 
rådhuset etter at toget var ferdig. En gledelig opplevelse for mange i klubben. 
 
Over tre dager i juni ble det gjennomført sommergradering av. Det var en flott avslutning på 
vårsemesteret for mange av klubbens medlemmer. 
 
Sommerleir i Målselv fra 26.juni til 1.juli ble en flott start på sommeren for mange av 
klubbens utøvere og trenere. Det var helt magisk for store og små i Region Nord å endelig 
kunne samles til sommerens store høydepunkt. Høy kvalitet på treningene, sosiale poster på 
programmet og spennende kveldsaktiviteter. Vi håper på enda flere deltagere i 2023! 
 
Sommerleir i Surnadal ble også gjennomført i uke 31som en «normal» sommerleir, etter flere 
år med avlysing og tilpassing til covid-regelverket. Mandag 1.august var det seniorgradering, 
hvor klubben fikk en ny seniorgrad med Sabum Bjørnar som graderte seg til 5.Dan .Det var 
som vanlig et lærerikt og sosialt viktig arrangement for medlemmer og ikke minst rikelig 
faglig påfyll for våre instruktører. 
 
Salten Cup ble høsten 2022 gjennomført i Tverlandshallen med både aktivitetsdag og 
kadettmasterskap i tillegg til Salten Cup og treningssamling. Vellykket arrangement og ikke 
minst veldig artig treningssamling! 
 
NNM ble arrangert 15. oktober i Kirkenes, med overraskende god deltakelse og 
medaljehøsting på Salten TKD.  Påfølgende søndag, 16. oktober var det konkurranseseminar 
for stevnedeltakere ledet av Sabum Peter og Sabum Bjørnar. Dette var en god opplading til 
NM som ble avholdt i Sotrahallen utenfor Bergen 5.-6. november. På NM ble det mange 
debutanter, skikkelig god stemning og flere medaljer til klubben. Pia Wik og Trygve Aakvik 
tok hver sin gullmedalje og ble med det norgesmestre. Vellykket og noe som frister til 
gjentagelse. Klubben håper på enda fler deltagere på NM i Stavanger i 2023. 
 
Vi avsluttet året på sedvanlig vis med julegradering den 3. og 10. desember, men noe nytt av 
året var julebordet som ble holdt 3.desember. Julebordet ble gjennomført på Løvold 
Kafeteria i sentrum, og det var rikelig med både mat, drikke og underholdning. Det var stor 
suksess, og vi regner med at dette er starten på en ny tradisjon i Salten TKD. 
 
Til slutt må det nevnes at vi er superstolte av at Trygve Aakvik har beholdt plassen sin på 
landslaget, og skal representere Norge (og Salten selvsagt) på både EM i Romania og VM i 
Finland i 2023. 
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Lokaler 
Lokalene i Bankgata Flerbrukshall og Engros senteret videreføres. Det samme gjelder 
leieforholdet ved Tverlandet Skole. Vi har kommet inn på Mørkved bukta skole, i stedet for 
Bodin skole. Dette har gitt en vesentlig bedring i treningshverdagen. 
Arbeidet med å finne nytt permanent hovedlokale til klubben som alternativ til Bankgata 
Flerbrukshall har så langt ikke ført frem. Klubben har opsjon på lokaliteter i Bodø storstue 
som det er mål om skal realiseres i 2025. Realiseringen av prosjektet og økonomi er ikke 
avklart.  Arbeidet videreføres. 
 
 
Måned Uke  Hendelse        
 
Januar 2 Oppstart trening etter juleferie. 
 4 Salten Cup – Minimesterskap 
   
Februar 8 IIC Dublin 
   
Mars 9 Vinterferie 
 13 Påskegradering 
   
April 17 Ny klubbkolleksjon lansert 
   
Mai 17 ITF EM, Kroatia 
 20 Borgertoget 
   
Juni 23-24 Sommergradering på partiene 
 26 Sommerleir i Målselv 
   
Juli   
   
August 31 Sommerleir i Surnadal 
   
September 35-36 Oppstart treninger etter sommerferie 
 38 Salten Cup og treningssamling 
   
Oktober 40 ITF Wold Cup, Slovenia 
 41 NNM i Kirkenes 
   
November 4-6 NM i Bergen (Sotra) 
   
Desember 48 Julebord 
 48-49 Julegradering 
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Noter til Regnskap og Balanse 
 
 
Note 1. Klubben melde seg ut av MVA registeret i første halvår 2022, da 
omsetningen fra klubbutikk er under omsetningsgrense. Derfor vises regnskaps 
tall nå med 25% mva i motsetning til tidligere som var eks mva. Noe som gjør 
at varekjøp og varesalg omsetning er høyere. Det ble også gjordt en opprydding 
av ukurante vare i samme prosess i henhold til styrevedtak. Som gjør at 
varekost da er høyere en inntekter. 
 
Note 2. Det er et avvik på i innkrevd treningsavgift, dette skyldes i hovedsak 
overgang til nytt medlemssystem hvor man i oppstarten mistet både oversikt, og 
det var problematisk å få en del av medlemmene over på nye betalingsavtaler. 
 
Note 3. Ble gjort en feil i beregningsgrunnlaget for instruktør honorering i for 
2022, slik at det ble utbetalt over budsjett. Styret har vedtatt at dette reduseres 
på instruktør honorar for 2023, og er ført i balanse konto 1579 som forskudd 
instruktørhonorar. 
 
Note 4. Overskridelse kurs og seminarer, var ikke budsjettert med utgifter for 
deltagelse for klubben på tinget 2022.  

 
 
 
 
--------------------------- 
Thomas Bomstad  
Leder  
Salten Taekwon-do Klubb 
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Kontrullutvelgets beretning 
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Innkommende saker. 
 

a. Endringer i klubbens vedtekter 
Valgkomite har i sin prosess med innstilling til nytt styre, kommet med forslag til 
endring i vedtekter vedr styrets sammensetning.  

 
Til valg skal valgkomiteen innstille til følgende roller. 

 

 

 
Endres til 

 
a. Styret med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 1 

av styremedlem og varemedlem skal være valgt som 
ungdomsrepresentant.  
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Handlingsplan for 2023        
 

Lokaler 
Bankgata Flerbrukshall videreføres som klubbens hovedlokale.  
Lokalet på Engrossenteret videreføres som alternativt lokale i sentrum. 
Jobber for fortsatt videreføring og tildeling av timer på Mørkvedbukta Skole i tillegg til 
Tverlandet skole. 
Klubben jobber videre med å finne et eget klubblokale, hvor Bodø Storstue er det som er 
nærmest realisering.  

Kommunikasjon 
Arbeidet med å tilby best mulig kommunikasjon med våre medlemmer videreføres. Det skal 
etableres et års hjul/kommunikasjonsplan for å få ut viktig og nyttig informasjon intern men 
også eksternt for å fremme klubben i sosial medier.   
Kommunikasjonen skal i hovedsak gjøres elektronisk vi nyt medlemssystem, med e-post og 
klubbens nettsider som hovedkanaler. I tillegg så benyttes FB og Instagram som 
tilleggskanaler. Nye nettsider, forenkler medlemsadministrasjonen vesentlig. Det jobbes med 
en app som skal gjøre bruken enda enklere for medlemmene både i forhold til 
oppmøteregistrering, kontaktinfo og betalingsstatus for hvert enkelt medlem + en del 
morsomme tilleggsfunksjoner.  

Utdanning 
Klubben arbeider kontinuerlig for å heve kompetansen for instruktører og styremedlemmer. 
Satsningen på instruktørutvikling og oppdatering videreføres. Deltakelse på sommerleir kan 
dekkes av klubben i henhold til budsjett. Kvalitetssikringsarbeidet rundt instruktørene 
fortsetter i regi av hovedinstruktør. 

Rent idrettslag 
Salten Taekwon-Do Klubb er registrert som «Rent Idrettslag» i henhold til kravene fra 
Antidoping Norge, og har identifisert fire tiltak som det jobbes målrettet med. 
Klubben har utnevnt en ansvarlig person for dette arbeidet. Alle sortbelter, instruktører og 
styremedlemmer skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». 

Mesterskap 
Salten Cup videreføres som lavterskel introduksjon til konkurranse. 
NNM og NM er primære satsningsområder, og så klubben legge til rette for best mulig 
deltakelse på disse.  
Flere av klubbens utøvere er landslagskandidater. De aktuelle utøverne vil kunne søke 
klubbstyret om reisestøtte til landslagssamlinger og aktuelle mesterskap (EM/VM) i henhold 
til klubbens instruks for sponsing av utøvere.  
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Profilering/markedsføring 
Vi vil profilere klubben gjennom Facebook, representasjon i borgertog på 17. mai, deltakelse 
på Barnas Idrettsdag og artikler i lokalavis. 

Medlemsutvikling 
Det skal jobbes for å opprettholde et medlemstall på minst 250 aktive medlemmer og idretts 
registrerings tall bør være over 300 stk pr år. Hovedfokus gjennom tiltak for å beholde 
eksisterende medlemmer lengre, samt jevnlig nyrekruttering. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret Salten Taekwon-Do Klubb 
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 
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Styrets innstilling til ny Valgkomite til årsmøtet 2022 
 
 
Et enstemmig styre har følgende innstilling til ny Valgkomite 
 
 
Leder:   Rune Bye 
Nestleder:  Tina Isabell Bogen 
Varemedlem:  Lars Herman Nordland 


