Årsmelding fra AaFK Fortuna 2020
Innledning
2020 - sesongen var et krevende år for AaFK Fortuna med Covid-19 og avlyst sesong. Mange
spennende prosesser for et felles løft for jente- og damefotballen på Sunnmøre er likevel
gjennomført. Sportslig sett fikk klubben dessverre ikke muligheten til å konkurrere med en spillerstall
som var mer konkurransedyktig enn i 2019. Vi fikk likevel gjennomført viktige kamper for spillerne
under 20 år som fikk muligheten til å spille treningskamper. Trenerteamet og spillerne har jobbet
svært godt og gjennomført minst like mange fellestreninger som i 2019.
AaFK Fortuna har spillere fra hele Sunnmøre, Nordfjord, Gjøvik, Island og Polen.
Klubben har vært en stor leverandør både til landslag og til toppklubber i Norge, og 2020 er intet
unntak. Målsetningen er at en dag skal disse spille for klubben igjen hvor AaFK Fortuna skal bidra til
at fremtidige bidragsytere til lokalsamfunnet flytter hjem. Gjøre regionen til et enda bedre sted å bo.
Utenfor banen har 2020 blitt benyttet på en god måte hvis vi tar situasjonen med en pandemi i
betraktning. Ny utstyrsleverandør, ny merkevare og logo, samarbeid med AaFK og arbeid med
strategi og sportsplaner må nevnes. En historisk avtale med AaFK fra 01.01.20 har preget året
positivt, og jentene fikk ikle seg den oransje drakta i 2020. Det er fortløpende møter og dialog hvor
samarbeidet er ytterligere forsterket i 2020. Viktig i arbeidet er også Sunnmøre Fotballkrets som en
aktiv part, dette for at HELE SUNNMØRE skal være med på prosessen. AaFK Fortuna har deltatt aktivt
i arbeidet med å kartlegge interessen og har også vært deltaker på møter med klubbene lokalt på
Sunnmøre. AaFK Fortuna har også hatt plass i styringsgruppen som SFK nedsatte.
Klubben har hatt kontinuerlige samtaler og god dialog med SK Herd. Dette for å signalisere til
omverdenen at man må samarbeide om ett lag for å lykkes. Samarbeidsavtalen videreføres med
begge klubbers samtykke og det har vært gode diskusjoner og møter på ledernivå. Gode
hospiteringsordninger er også etablert.
Samarbeidet med AaFK har allerede satt sine spor i form av interesse og effekt i markedet.

Administrasjon
Styret har videreført arbeidet med å forbedre rutiner og organisasjonsutvikling opp i mot
målsetningen om toppfotball innen 2023, men Covid-19 har forsinket flere prosesser. Klubben
permitterte også de ansatte på våren.
Klubbhåndbok er implementert i klubbdriften, men det viktig å oppdatere denne og bruke verktøyet
enda mer aktivt i klubbdriften. Aktivitetskalender er også utarbeidet hvor sport, marked og
administrasjon koordinerer sine aktiviteter i enda større grad.
Regnskapet og rutiner rundt dette er på et godt nivå, og klubben har per dato oversikt til enhver tid.
Det har vært gjort tiltak for å avlaste Stein Bjørhovde som gjør og har gjort en svært viktig jobb for
klubben. Stein har tatt på seg oppgaven med å føre regnskapet i 2020 også hvor samspillet med
administrasjonen skal utvikles.
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Klubben har nå hatt daglig leder i over 1,5 år, og sammen med styret har han jobbet med å
effektivisere styremøter og andre viktige administrative oppgaver. 2020 ble et spesielt år hvor
klubben fikk god effekt av å ha en profesjonell administrasjon som kunne ha fokus på muligheter
innenfor støtteordninger, marked og sport.
Det fungerer veldig godt på Color Line stadion med kontor og et godt tilpasset klubblokale.
Relasjonen til AaFK og SFK med nærhet til hverandre har utviklet samarbeidet ytterligere.
Omdømmebygging er kanskje det viktigste vi bruker tid på, og få hele Sunnmøre med. Skape
entusiasme og jobbe målrettet mot å bli en toppklubb innen 2023. Klubben ønsker å være en positiv
medspiller for at Sunnmøre skal settes på kartet og bli en bedre plass å bo. Her vil en aktivt jobbe
mot næringsliv, utdanningsinstitusjoner og skoleverket.
Webansvarlig har vært Mario Hormazabal og jobben med hjemmeside er forsterket, nå oppgradert
med bilder, logo etc. Det er også mange som følger oss på Facebook og Instagram, og her vil en jobbe
enda tettere med samarbeidspartnere i kommende periode for å utnytte, og synliggjøre dette mer.

Marked
Markedsutvalget (Hogne Worren, Reidar Nilsen og Øystein Omvik) ble etablert i 2019 og sammen
med daglig leder har det vært gjort et viktig arbeid med å lande samarbeidsavtaler med nye og
eksisterende partnere. Utvalget var relativt tidlig ute med å starte arbeidet inn mot 2020, som også
sikret en god drift i et vanskelig år.
Klubben har gjennom sitt budsjett et solid fundament for drift på nivået og har gode medspillere i
sine samarbeidspartnere. Det ble gjort en god jobb i 2020 tross nedstengning hvor målsetningen med
å starte arbeidet tidligere var en viktig faktor til at klubben kom i mål med budsjettet. Det var et klart
mål å starte prosessen vesentlig tidligere inn mot 2020.
Det er utarbeidet og implementert en markedsstrategi i henhold til prosjektet Toppfotball 2023, og
arbeidet utføres etter denne. Mange kontakter er etablert og en mye breiere portefølje som
bearbeides og utvikles fortløpende. Det er et langsiktig preg over arbeidet hvor hovedmålet er å
skape et bærekraftig system.
Sparebanken Møre er en fantastisk bidragsyter som generalpartner. Tafjord er en viktig medspiller,
men klubben har også etablert samarbeid med flere andre store sentrale partnere som ser verdien i
klubbens fokus på «like muligheter og likebehandling.
Samarbeidet med AaFK har gjort klubben enda mer synlig inn mot partnere og interessen har vært
merkbar. Jobben i markedet er likevel tidkrevende hvor klubben må streve etter å kunne tilby sine
partnere noe spesielt som gjør at man skiller seg ut. Klubben er rustet for det nivået vi befinner oss
på, men det er en spennende utfordring som ligger foran oss mtp. målsetningen om toppfotball.
Markedsarbeidet må prioriteres i enda større grad. Klubben er nesten utelukkende avhengig av
samarbeidsavtaler med næringslivet. Kampinntektene og andre muligheter må også utvikles videre.
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Økonomi
Klubben har hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og veldig god kontroll på økonomien. God
kostnadskontroll, rutiner og økt omsetning.
ÅRSREGNSKAP 2020 SAMMENDRAG
Budsjett 2021
RESULTATREGNSKAP
Inntekter
Utgifter

Regnskap 2020

Budsjett 2020

Regnskap 2019

kr 3 484 100
-kr 3 484 100

kr 3 366 384
-kr 2 693 631

kr 3 175 000
-kr 3 310 716

kr 2 761 673
-kr 2 343 308

0

kr 672 754

-kr 135 716

kr 418 365

Finans

kr 400

kr 82

kr 400

kr 426

Årsresultat

kr 400

kr 672 836

-kr 135 316

kr 418 792

Driftsresultat

BALANSE
Omløpsmidler

31.12.2020
kr 1 566 803

31.12.2019
kr 841 272

Sum Eiendeler

kr 1 566 803

kr 841 272

Egenkapital
Gjeld

kr 1 345 076
kr 221 727

kr 619 752
kr 221 727

Sum Egenkapital og Gjeld

kr 1 566 803

kr 841 272

Årsaken til positivt resultat i 2020 skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert pga. sykemelding,
permitteringer og Covid-19. I tillegg har klubben gjort en god jobb tidlig med markedsinntektene,
samt fått god uttelling gjennom støtteordninger. God kostnadskontroll, samt at kostnadene ble
lavere pga. avlyst sesong med f. eks avlyst treningsleir. Klubben er ikke like avhengig av
kampinntekter vs. toppfotballen. Sammen med samarbeidspartnere har det vært et viktig mål å
bygge en positiv egenkapital for å sikre en bærekraftig klubb inn i fremtiden.
Det forventes ytterligere omsetningsøkning for 2021 og det gjenspeiles i budsjettet som er lagt.
Kostnadene økes for å tilrettelegge maksimalt for sportslig utvikling, styrking av spillerstall,
markedsarbeid og administrative oppgaver.
Ansvarlig for økonomi siste årene har vært Stein Bjørhovde. Klubben er på et solid nivå vedr
økonomistyring, spesielt sammenlignet med tilsvarende organisasjoner. Det er god kontroll og
klubben har eget kontrollutvalg etter gjeldende lov som får oversendt regnskap og annen nødvendig
informasjon. Det understrekes at det ikke er krav til revisor pga. omsetning under 5 mill.
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Styret i AaFK Fortuna 2020
Det ble avholdt 9 styremøter i perioden fra årsmøtet fra 2020 fram til årsmøtet 2021. Følgende
personer har sittet i styret i perioden:
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Maria E. Kvalen
Stein Bjørhovde
Reidar Nilsen
Øystein Magerholm
Leon Aurdal
Birthe Ramsvik
Inger Ferstad Myklebust

Sport
I vårt første år som AaFK Fortuna vart det pga. koronaen ikkje spelt nokre teljande kampar i 2020.
Likevel hold vi i gang ein imponerande høg aktivitet. Vi gjennomførte omtrent like mange
fellestreningar som i 2019, sjølv om vi hadde ein månad med nedstenging.
I høstsesongen kunne dei under 20 år spele treningskampar, noko vi gjorde med gode prestasjonar
og resultat. Vi nytta våre spelarar under 20 år og supplerte med hospitantar frå andre klubbar.
Før koronaen stengde oss ned så spelte vi fleire treningskampar.
Vi arrangerte «Sunnmørshelga», var i Bergen og fekk god matching og slo 1.divisjonslaget KIL/Hemne
i siste kampen før vi vart stengt ned.
Resultat treningskampar vinteren 2020 :
AaFK Fortuna – Molde 01.02. 3-3. Mål : Mette O. Muri 2 mål og Ingrid Vatne.
AaFK Fortuna – Volda 15.02. 8-0. Mål : Ingrid Vatne 2, Anna Brenne 2, Solveig Engås, Daniela
Gudnadottir, Natalie Nilsen og Agata Droździk.
AaFK Fortuna – Herd 16.02. 3-1. Mål : Anna Brenne, Natalie Nilsen og Amalie E. Sandvik.
Åsane – AaFK Fortuna 28.02. 2-0.
Fyllingsdalen – AaFK Fortuna 01.03. 1-0.
Rosenborg 2 – AaFK Fortuna 07.03. 1-1. Mål : Kristine Gulbrandsen.
KIL/Hemne – AaFK Fortuna 08.03. 2-3. Mål: Anna Brenne 2 mål og Ingrid Vatne.
Resultat kampar U20 høsten:
AaFK Fortuna – Molde 11.08. 1-1. Mål : Daniela Gudnadottir.
AaFK Fortuna – Molde G14 Nasjonal 15.08. 1-2. Mål : Guro H. Røn.
AaFK Fortuna – Herd 22.08. 7-0. Mål : Guro H. Røn 4 mål, Solveig Engås, Anna Brenne og Hilde
Bjåstad.
Molde – AaFK Fortuna 09.09. 1-5. Mål : Anna Brenne 3 mål, Daniela Gudnadottir og Solveig Engås.
AaFK Fortuna – Molde 18.09. 4-2. Mål : Ellijanne Anderson, Nora M. Ferstad, Solveig Engås og Tuva
Standal.
AaFK Fortuna – Herd 26.09. 2-1. Mål : Solveig Engås og Anna Brenne.
AaFK Fortuna – AaFK G14 Nasjonal 05.10. 0-7.
AaFK Fortuna – Herd 08.12. 3-2. Mål : Ellijanne Anderson, Guro H. Røn og Karoline Lande.
-

I tillegg deltok vi i Molde på ei 7ar turnering, der begge klubbane stilte med to lag. Vi stilte eit
lag med våre spelarar og eit lag med hospitantar.
Vårt beste lag vann turneringa mot Molde sitt beste lag i finalen.
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Støtteapparat 2020
•
•
•
•
•
•
•

Trener
Ass trener
Fysioterapeut
Materialforvalter
Keepertrener
Lagleder
Sportslig leder

Magne Elde
Rune Sunde
Line Stenstad
Halvor Lie
Paul Gabor
Ann Kristin Lyngset Otterlei
Eirik Hoseth

AaFK Fortuna er godt rustet rundt laget med egen fysioterapeut, materialforvalter, Hovedtrener i 100
% stilling fra 01.01.20. Det er også godt dekket med keepertrener. En lagleder, Ann Kristin, som yter
langt over normalen, minst på høyde med lag i Toppserien.

Spillested og treningsarena
Vi har i perioden november til ut mars trent i Sparebanken Møre Arena. Fra 1.mai og til medio
oktober har vi hatt basen på Aksla som trenings- og kamparena.
I overgangsperiodene har vi trent på Color Line stadion.

Spillerpriser
•

Best treningsoppmøte:

Agata Droździk

Representasjon landslag
Benedicte Lund Berge har representert Norge J17 som AaFK Fortuna spiller i 2020.
Guro Hammer Røn og Heller Olsen Rindal har representert Norge J16 som AaFK Fortuna spillere i
2020.

Teftstipend Sparebanken Møre
Benedicte Lund Berge mottok 50.000 kr i stipend i 2020.

Oppsummering
2020 var et historisk år for AaFK Fortuna og overgangen til oransje drakter. Veien tilbake til
toppfotballen er tøff og krevende, hvor Covid-19 spolerte mulighetene i 2020. Forutsetningene er
likevel opprettholdt gjennom AaFK-samarbeidet, bedre økonomiske rammebetingelser og
ansettelser. Kontinuitet i spillerstallen er avgjørende for å ta steget opp og i 2020 ble spillerstallen
styrket ytterligere. Jobben med å bygge en spillerstall både langsiktig og kortsiktig blir det aller
viktigste. Å beholde flest mulig spillere gjennom hele 2021 må prioriteres.
Dette sammen med fokus på solid økonomistyring og markedsarbeid skal løfte AaFK Fortuna opp i
toppfotballen. Vi står foran et spennende 2021 hvor det viktigste er å få muligheten til å konkurrere
igjen.
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Likestilling
Styret oppfyller Norges Fotballforbunds sine vedtekter om minst to kvinner i styret.

Rettvisende oversikt
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av
virksomheten og dens stilling. Styret mener å ha kontroll på økonomien og forutsetning for fortsatt
drift er til stede.

Ålesund 10. mars 2021

Styret AaFK Fortuna
__________________________
Maria Elena Kvalen /sign.

__________________________
Birthe Ramsvik /sign.

__________________________
Øystein Magerholm /sign.

__________________________
Stein Bjørhovde /sign.

__________________________
Reidar Nilsen /sign.

__________________________
Leon Aurdal /sign.
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