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Dagsorden 
 

Sak 1. Konstituering 

• Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

• Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen 

• Godkjenning av stemmeberettigede 

 

Sak 2. Forslag til endrede statutter for Medaljerådet 
 

Sak 3. Forslag til endring i organisasjonsplan 
 

Sak 4. Valg  
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

Medlemsmøte 

      
      Etter Årsmøtets avslutning avholdes et medlemsmøte med følgende saker: 
      

1. Status for FFK Styret v/ Jostein Lunde 

2. Status for FFK v/ Joacim Heier 

3. Status for FFK A-lag v/ Per-Mathias Høgmo  

4. Status for FFK Utviklingsavdeling v/ Aleksander Olsen 

5. Status for FFK Kvinner v/ Tor Henning Holvik 

6. Eventuelt 
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Forretningsorden ved generalforsamlingen 
 

1. Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av valgt sekretær. 

 

2. Intet medlem (med unntak av styrets medlemmer) gis rett til ordet mer enn tre – 3 – ganger 

i samme sak. Med unntak av innledningsinnlegget settes taletiden til max 5 min. første 

gang, 3 min. andre gang og 1 min. tredje gang. 

 

Medlemmer som forlanger ordet til foretningsorden har 1 min. taletid. 

 

Dirigenten kan foreslå nedsatt taletid eventuelt strek satt med inntegnede talere. 

 

3. Alle forslag skal foreligge skriftlig (til dirigenten) og være undertegnet av medlemmet. 

 

Etter strek er satt, kan ikke forslag trekkes eller framsettes. Nye forslag kan heller ikke 

fremmes.  

 

Ovennevnte gjelder også etter at en sak er tatt opp i votering. 

  

4. I alle saker skal vedtakene – for å være gyldige – være fattet med simpelt flertall når ikke 

annet er bestemt i lovverket. 

 

Ved avstemming – ikke personvalg – foretas valget ved håndopprekking. 

 

Forslag kan bare fremmes (fra salen) i saker som står på dagsorden. 

 

Skulle det oppstå tvil om avstemmingsresultatet, kan dirigenten forlange skriftlig 

avstemming i alle saker. 

 

5. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er fattet. Blanke stemmesedler regnes som 

ikke avgitte stemmer. 

 

6. Det velges to – 2 – representanter til å undertegne protokollen.  
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Sak 2. Forslag til endrede statutter for Medaljerådet 

 

 

 

I tilfelle klubben blir nedlagt og oppløst skal dens eiendeler overlates Norges 

fotballforbund til fremme av fotballsporten i Fredrikstaddistriktet 

 

Statutter 

For  

Fredrikstad Fotballklubbs ærestegn med diplomer. 
(Vedtatt på generalforsamling den 23.november 1940 med endringer av 12.mars 1951, 30. 

november 1958, 22.november 1959 og 1.mars 2018.) 

 

§ 1. 

Fredrikstad Fotballklubb ærestegn. 

1. Æresmedaljen: Medalje 3.5 cm i diameter med Fredrikstad Byvåpen og 

klubbflagget i kryss med krans rundt, festet til en lenke med 6 

småmedaljer (med Byvåpen og klubbflagg) med 4 cm mellomrom. 

Medaljer og lenker i forgylt sølv. Kjeden 74 cm lang. Æresdiplom 

medfølger. 

2. Fortjenestemedaljen: Medalje 22 mm i diameter med hvit grunnflate og 

gullkrans rundt Fredrikstad by´s våpen i gull og klubbens merke derunder. 

Bæres: Bånd i rød farge på venstre side. 

3. Spillemedaljen: medalje 22 mm i diameter med hvit grunnflate og 

gullkrans rundt. Fredrikstad by´s våpen i gull begynnende ved medaljens 

festepunkt, derunder fotball i rød emalje. 

På medaljens venstre og høyre side mellom overnevnte er anbrakt «F.F.» i 

gull. 

Bæres: Bånd i rød farge på venstre side. 

 

§ 2. 

 Æresmedaljen, fortjenestemedaljen og spillemedaljen kan utdeles til: 

A. Medlemmer som har særlig langt og fortjenestefullt virke i FFK, og som 

har nedlagt særlig stort arbeide innen klubben eller for den. 

 

B. Medlemmer som har ytt spesielt utmerkede sportslige prestasjoner. 

For å kunne bli tildelt æresmedaljen må medlemmet ha vært 

representasjonsberettiget i Fredrikstad Fotballklubb (etter NFFs regler) 

uavbrutt i minst 15 år og forpliktelsene overfor klubben må være i orden. 

For øvrig som punkt A eller B. 

For å kunne motta æresmedlemskap i FFK må medlemmet ha mottatt 

fortjenestemedaljen tidligere. 

 

C. For å kunne bli tildelt fortjenestemedaljen må medlemmet ha vært 

representasjonsberettiget i Fredrikstad Fotballklubb (etter NFFs regler) 
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uavbrutt i minst 10 år og forpliktelsene overfor klubben må være i orden. 

For øvrig som punkt A eller B. 

 

D. Spillemedaljen skal tildeles: 

1. Klubbens Norgesmestere, Norgesseriemestere, eller tilsvarende 

mestere. 

2. Spillere som har deltatt 10 år på klubbens 1.lag. 

3. Spillere som har ytt stor sportslig innsats gjennom 15 år.   

 

§ 3. 

Klubbens ærestegn med diplom og fortjenestemedalje (dog ikke spillemedaljen) kan 

også utdeles til personer eller institusjoner utenfor FFK når vedkommende har stiftet 

legat eller gjort lignende større økonomiske disposisjoner til fordel for FFK. Personen 

må være medlem av fotballklubben. 

For sådan utdeling kreves det simpelt flertallsbeslutning i medaljerådet. 

 

§ 4. 

A. Æresmedaljen med diplom og fortjenestemedaljen kan tildeles klubbens 

medlemmer ved klubbens jubileum hvert 5 år. Når spesielle grunner tilsier det, 

kan utdeling av ærestegn også tildeles medlemmer på klubbens årsmøte. 

B. Spillemedaljens utdeling skjer etter medaljerådets bestemmelse. 

C. Ingen kan bli tildelt samme medalje mer enn en gang. 

 

§ 5. 

Medaljerådet består av valgte representanter og vararepresentanter fra årsmøtet. 

Rådet velges annethvert år på årsmøte. Medaljerådet har valgt leder. 

Alle forslag om tildeling av medaljer og ærestegn sendes medaljerådet, som foretar 

en meget nøye gjennomgåelse av de innkomne forslag. Medaljerådets beslutning 

baseres på simpelt flertall. Dersom et medlem av medaljerådet blir foreslått til 

ærestegn skal et varamedlem tre inn Dersom et medlem av medaljerådet er i familie, 

er samarbeidspartner, eller nær venn av et klubbmedlem som blir foreslått til 

ærestegn er man inhabil til å forberede og/eller treffe avgjørelse i saken og et 

varamedlem trer inn.  

§ 6. 

Medaljerådet fører protokoll over de medlemmene som er tildelt ærestegn og sender 

klubbens administrasjon kopi. 

Medaljerådet påser at bestemmelsene og betingelsene for spillemedaljes utdeling 

overholdes. 

For å være beslutningsdyktig til utdeling av ærestegn må minst 5 medlemmer av 

medaljerådet være tilstede. 

For utdeling av æresmedaljer og fortjenestemedaljer må avgjørelsen minst være 

basert på simpelt flertall  

All stemmegivning skal foregå hemmelig og skriftlig. 

 

§ 7. 

Hvis noen ved sin oppførsel gjør seg uverdig til å bære klubbens ærestegn, er han / 

hun etter enstemmig beslutning i klubbens styre forpliktet til å levere dette tilbake til 

medaljerådet 
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        § 8. 

Når et æresmedlem dør skal kjedet leveres tilbake til fotballklubben. Diplomet 

beholdes av familien. 

§ 9. 

 Endringer i disse statutter skjer etter samme regler som for lovendringer i FFK. 
 

Styrets innstilling: 
Medaljerådets statutter vedtas.  
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Sak 3. Forslag til endring i organisasjonsplan 
 

PUNKT 1  KLUBBFARGER 
 
1.1 Klubbens farger er rødt og hvitt. Klubbens drakt er hvit overdel og røde bukser.  

PUNKT 2  TILLITSVALGTE – styret 
2.1    Styreleder 
           Leder i klubben og ansvarlig for klubbens drift. Leder er pressekontakt generelt for klubb. 
2.2    Nestleder 
           Ansvarlig leder i styreleders fravær.  
2.3    Styrets sportslige leder 

 Holde kontroll over at klubbens sportslige arbeid foregår etter retningslinjer beskrevet i 
 klubbens virksomhetsplan og stillingsinstrukser, og varsle styret ved avvik.       

           Styrets sportslige leder skal delta i utvidet sportslig ledergruppe.             
2.4    Utviklingsansvarlig 

 Ansvarsområde inngår i Virksomhetsplanen og styret velger en av de valgte 
 styremedlemmene til å ha et spesialt ansvar for utviklingsavdelingen. 

2.5    Styre- og varamedlemmer 
           Utover dette består styret av ordinære styremedlemmer og en til to varamedlemmer. 
          Årsmøtet velger styremedlemmer og varamedlemmer og blandt disse: leder, nestleder og   
           styrets sportslige leder. 

    
PUNKT 3 TILLITSMENN - utvalgsmedlemmer 
3.1    Valgkomiteen 
          Ref. NIFs basis lovnorm for idrettslag §15 årsmøtets oppgaver pkt 10 f: 
          Velges av årsmøtet og består av leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
          I hht basislovnorm §15 pkt 3, skal idrettslaget ha en valgkomitè som velges på fritt 
          grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og som har som oppdrag  
          å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på  
          årsmøtet. 
3.2.  Medaljerådet 

 Rådet skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for 2 år av gangen. 
 Dersom et av medlemmene blir foreslått til utmerkelse, trer ett varamedlem inn for dette.  

PUNKT 4 OLD BOYS 
4.1  Old Boys er en egen gruppe, men er underlagt klubbens lover og bestemmelser. 

Medlemskap i Old Boys betinger medlemskap i FFK. 
 
PUNKT 5 LOVKOMITÉEN   
5.1. Består av 4 medlemmer som velges av Årsmøtet for to år av gangen. 
5.2 Klubbens lovkomitéen skal vurdere lovligheten av lovforslag opp i mot NFF- og NIF-

reglement, og komme med innspill og/eller uttalelser ved eventuelle endringer.  

PUNKT 6  KONTROLLKOMITÉEN 
6.1 Består av 5 medlemmer som velges av Årsmøtet for et år av gangen.  
6.2 Kontrollkomitéen skal med bakgrunn i styreprotokoller etterse at klubbens lover og 

årsmøtevedtak blir fulgt.  

PUNKT 7  HISTORIEKOMITÉEN 
7.1 Historie- komitéen består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for 2 år av 

gangen. 
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7.2 Historie- komitéen skal ivareta FFK` s premie- og gavesamling og til enhver tid ajourføre  
              denne.  
7.3.       Synliggjøre FFK sin historie gjennom blant annet å utsmykke Fredrikstad stadion  
              med klubbens premie – og  gavesamling.   
 
PUNKT 8  ØVRIGE UTVALG. 
8.          Årsmøtet gir styret fullmakt til å opprette utvalg- utover de faste utvalgene, hvis dette  
             ansees hensiktsmessig for klubbens drift. 

PUNKT 9  VALG 
9.1         Valg foretas i tråd med basis lov norm for idrettslag §15 Årsmøtets oppgaver – pkt. 10  a-f. 

Valgene foretas etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11 Stemmegivningen 
 
Utover ovennevnte som er lovbestemt ønsker FFK å sikre kontinuitet i styret ved å innføre     
følgende regel : 
Ved hvert valg skal halvparten av styret ha ett år igjen av sin styrerepresentasjon. Hvis en 
eller flere styremedlemmer, av uforutsette grunner, skulle trekke seg før perioden er over,  
velges et nytt styremedlem som fyller den resterende perioden. 
 
Valg gjennomføres i ett ekstraordinært årsmøte innen utgangen av november årlig for å 
sikre at eventuelle nye styremedlemmer får muligheten til å påvirke beslutninger om den 
kommende sesongens rammebetingelser. 

 

PUNKT 10   REGLEMENT. 

10.1  Klubbens reglement vedtas av klubbstyret. 
 

Styrets innstilling: 
Organisasjonsplan for Fredrikstad Fotballklubb vedtas.  
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Sak 4. Valg 
 
 
Styret i FFK: 

Jostein Lunde   styreleder  Ikke på valg  
Kjell Krathe   nestleder  Innstilles for 1 år, gj.valg 
Anette Hovind Johansen styremedlem  Innstilles for 2 år, gj.valg 

  Glenn Rostad   styrets sportslig leder Innstilles for 2 år, gj.valg 
Wenche Halvorsen Stensrud styremedlem  Innstilles for 2 år, gj.valg 

  Tor Trondsen   styremedlem  Ikke på valg 
  Øyvind Stene   varamedlem  Ikke på valg   
 
Medaljerådet    Alle innstilles for 2 år 
  Finn Mikaelsen  leder 

Robert Nilsson  medlem 
Asle Arntzen   medlem 
Jan Erik Østberg  medlem 
Bjørn Jensen   medlem 
Tommy Warhol  varamedlem 
Finn Arntzen   varamedlem 

 
Historiekomiteen     Alle innstilles for 2 år 

Petter Ringen Johannessen Leder   
  Fritjof Gjermundsen  medlem  
  Dag Solheim   medlem ny  
  Kjell Arne Olsen  medlem ny 
  Tor Arne Solbakken  medlem ny 
  Legges frem på Årsmøtet medlem 
  Sten Michaelsen  varamedlem ny 
  Legges frem på Årsmøtet varamedlem 
 
Lovkomiteen      Alle innstilles for 2 år 

Lars Terje Larsen   leder 
Odd Hasselgård   medlem 
Torill Øyvik   medlem 

 Tor Øivind Ødegård  medlem ny 
 
Kontrollkomite Alle innstilles for 1 år 
  Lars Petter Gjermundsen leder   
  Finn Mikaelsen  medlem 
  Pål Christian Andersen medlem 
  Lars Erik Andersen  medlem ny 
  Oddvar Høyum  medlem ny  
   
Valgkomite   Alle innstilles for 1 år 
  Øivind Kvammen  leder 
  Stine Ferguson  medlem 
  Petter Wilhelmsen  medlem 
  Terje Jensen   varamedlem  
 
 


