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INNKALLING TIL ÅRLIG MEDLEMSMØTE I KLEMETSRUD IL HÅNDBALL 2019 

 

Håndballgruppa avholder sitt årlige medlemsmøte 26. februar 2019 kl 19:00. 

Sted: AKS sine lokaler på Stenbråten skole, Hans Breiens vei 10. 

 

AGENDA 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to personer til å 
undertegne protokoll. 

2. Årsmelding 2018 
3. Regnskap 2018 
4. Budsjett 2019 
5. Fastsette treningsavgift for sesongen 2019/2020 
6. Saker fra styret: fremtiden til KIL håndball 

a. Samarbeid med andre klubber 
b. Driftsavtale, Klemetsrudhallen 
c. Lavterskeltilbud for eldre barn/ungdommer 
d. Oppstart av nytt lag for skolestartere 

7. Utnevne medlemmer til gruppestyret   
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Vedlegg 

Sak 2: Årsmelding 2018 

 

ÅRSMELDING FOR 2018 

KLEMETSRUD IDRETTSLAG, HÅNDBALLGRUPPA 

 

Styret i håndballgruppa ønsker å legge til rette for aktiv og inkluderende idrett i lokalområdet. I 
klubben var det 70 aktive spillere pr. 01.01.2019. Det er i perioden avholdt 6 styremøter.  

 

Styrets sammensetning (lag representert) 

Styreleder   Kanutte Huse (2007) 

Styremedlem   Øyvind Rosvold (2006) 

Styremedlem   Åshild Losnegard (2010/2011) 

Styremedlem (fra oktober)  Katrine Berg Tollefsen (2012) 

 

Ansvarsområder 

Speaker  Carl Fredrik Pihl (2008) 

Kiosk   Åshild Losnegard (med hjelp av Berit Waaler (2006)) 

Økonomi  Kanutte Huse/Katrine Berg Tollefsen 

Halldrift  Kanutte Huse 

Reisecupansvarlig Øyvind Rosvold 

Søknadsansvarlig Åshild Losnegard 

Dommerkontakt Adelina Syla 

 

Representasjon: Styreleder har møtt på styremøtene til hovedstyret i Klemetsrud IL. 

 

Økonomi 

Driftsresultatet for 2018 er -127 024 kr. Det var budsjettert et underskudd på 93 000 kr. Inntektene 
var budsjettert til 496 500 kr, og endte på 429 1584 kr. Utgiftene var budsjettert til 589 500 kr, og 
endte på 556 182 kr.  

Det budsjetterte underskuddet skulle dekke 1) innkjøpe av nye drakter og 2) forsinket utbetaling av 
støtte til lag og lønn til trenere fra 2017 (2017 endte med overskutt på kr 148 000). Mange lag ble 
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dessverre lagt ned i 2018, flere av dem etter at de var påmeldt i serien. Det førte til reduserte 
inntekter i form av treningsavgifter i tillegg til utgiftene for påmeldingsavgift/avmeldingsgebyr. 

Høsten 2018 gikk klubben til innkjøp av nye drakter, samt overtrekksjakker til alle aktive, fra KILs nye 
utstyrsleverandør Patrick. Dette har medført en utgift på kr 50 000. Vi har hatt noen utfordringer 
med leveringen av utstyret, men regner med at de siste draktene er på plass med det første.  

 

Klemetsrudhallen 

Håndballgruppa har hatt driftsansvar for Klemetsrudhallen siden 15.02.2010. Denne ordningen har 
gitt god økonomi for lagene, men medfører også en belastning på foreldrene. Med færre aktive lag 
og nedgang i antall medlemmer, øker belastingen på den enkelte. Styret vurderer det slik at dette 
kan bli en terskel for å la barna delta i håndballen og har vært i samtaler med Bymiljøetaten om å si 
opp avtalen om driftsansvar. Mortensrud Aker Sportsklubb er interessert i å overta ansvaret, og er 
villige til å inngå en avtale med håndballklubben om at lagene kan beholde enkelte vakter for å sikre 
inntekter. Styret sier opp avtalen fra 1. mars 2019. Styret retter en stor takk til foreldrene som 
utfører denne oppgaven på en utmerket måte!  

 

Kiosken 

Kiosken har vært åpen på alle kampsøndager. Høsten 2018 ble kioskrutinene gjennomgått og 
forenklet, slik at kioskansvaret skal innebære mindre administrasjon. Det er også kjøpt inn noe nytt 
utstyr, og vi prøver oss forsiktig med et litt utvidet utvalg. Styret retter en stor takk til Berit Waaler 
for innsatsen med å lage nye kioskrutiner.  

 

Trenere 

Det å skaffe trenere til klubben er en løpende utfordring. Vi har i år hatt trenerbelegg på alle lag. De 
yngste lagene trenes av ungdomstrenere med hjelp fra foreldreassistenter. Trenerne tilbys 
trenerkurs i regi av Region Øst, et modulprogram hvor trenerne velger moduler.  

 

LAGENE 

K6 (senior) 

Damelaget til KIL håndball fikk i januar 2018 ny trener, Bastian Brekken. Hele laget fikk et løft og det 
var godt miljø i gruppa. Mange av spillerne på laget gikk ut av videregående og flyttet fra Mortensrud 
i 2018. Dessverre var det da ikke nok spillere igjen til å stille lag i sesongen 2018/2019.   

J16 (2001/2002) 

J16-laget avsluttet sin spillerkarriere i KIL med Granollers cup i Spania, noe de hadde spart til med 
mye dugnader (innsamling av panteflasker og vask av klubbhuset). De var også med på Fredrikstad 
cup og kom videre fra de innledende rundene. Mange av spillerne fortsatte i klubben som dommere 
og trenere. 

J12 (2006) 
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J11 (2007) 

J10 (2008) 

J10 var en stor gjeng på våren 2018, men mistet mange spillere over sommeren. De spilte med ett lag 
i serien høsten 2018, men måtte legge ned laget ved nyttår da flere av spillerne sluttet eller flyttet til 
andre klubber. De jentene som fortsatt ville spille håndball i KIL ble med på J11-laget. 

J9 (2009) 

Det ble store utbyttinger på J9-laget over sommeren, men høsten 2018 har det vært ca. 6 jenter på 
trening. Laget har vært med på alle Minirundene sammen med jenter fra G/J8-laget. 

G/J8 (2010/2011) 

Det har vært litt utfordrende å stille lag på Minirunder siden man ikke lenger kan melde på miks-lag. 
Jentene har spilt noen minirunder sammen med J9. Det er god stemning på treningene, som holdes 
av ungdomstrener med litt hjelp av hjelpetrenere fra foreldregruppa ved behov. Laget har nå 9 aktive 
spillere, 5 gutter og 4 jenter.  

Håndballskolen (2012) 

I september startet vi opp med treninger for G/J6. Helt fra starten av, har vi hatt godt oppmøte. 
Laget besto av 20 spillere i høst, og 24 nå i vår. 

Vi har deltatt på to runder i Loppetassen cup. Det var stor stas for de jentene som deltok. 

Hver trening har vi en forelder som er med og hjelper trenerne. Foreldregruppen er svært velvillig 
når vi spør om hjelp. Oppgavene til «foreldrehjelpen» er å hjelpe til med praktisk organisering rundt 
treningene og sikre et inkluderende miljø for alle på laget. 

Før jul avsluttet vi semesteret med en håndballkamp mellom barn og foreldre. Alle hadde nisseluer 
på. Det var topp stemning både blant voksne og barn. 

 

ARRANGEMENT 

Reisecup: Fredrikstadcup 

Klemetsrud fikk i år plass på Fredrikstadcup, noe vi er veldig glad for! Lagene kjørte i innleide busser 
til skolen hvor styret sto klar med grillpølser. Skolen hadde et stort uteområde som ble brukt til 
turning, lek og vannkrig i det fine været. Mange flotte kamper og gøy med konsert og Fangene på 
fortet.  

Dommerkurs 

I april ble det arranger dommerkurs med mange av J16-spillerne. Spillere fra G/J7, G/J8, J9, J10 og J11 
stilte opp som utøverapparat til kurset. 

KIL-cup 

22. april ble det arrangert KIL-cup – internturnering mellom lagene i klubben. I tillegg til å spille 
kamper, konkurrerte lagene om priser som beste kostyme, kuleste kamprop, fineste maskot, beste 
heiagjeng osv. I pausene ble det servert boller og saft. Det ble en flott kveld med mange spennende 
kamper og flott stemning. 
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Mortensrud festival 

Under Mortensrud festival arrangerte håndballgruppa vennskapskamper mellom to lag fra KIL og ett 
fra Bjørndal IF. Vi hadde også straffekast med lasermåler i samarbeid med fotballgruppa. 

 

Styret vil takke alle foreldrekontakter, trenere, speakere, dommere, spillere og engasjerte foreldre 
for den strålende innsatsen dere bidro med i 2018. 
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Sak 3: Regnskap 2018 

    
Klemetsrud Idrettslag, håndballgruppa    
  Budsjett 2018 Resultat 2018 Budsjett 2019 
Driftsresultat  

 
 

   Driftsinntekter 
   

      Salgsinntekter       
         3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 24000     
         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 0 93445 0 
         3210 Kiosksalg 85000 51075 60000 
      Salgsinntekter 109000 144520 60000 
      Annen driftsinntekt       
         3400 Offentlige tilskudd 147000 41431 40000 
         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige   5000 1000 
         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste   75225 0 
         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor 
avgiftsområdet 

25500 40725 20000 

         3930 Treningsavgifter 150000 74050 65000 
         3951 Billettinntekter   7200 0 
         3990 Andre inntekter 65000 41007 14000 
      Annen driftsinntekt 387500 284638 140000 
   Driftsinntekter 496500 429158 200000 
   Driftskostnader 

   

      Varekostnad       
         4300 Innkjøp av varer for videresalg 3500 7977 8000 
      Varekostnad 3500 7977 8000 
      Lønnskostnad       
         5330 Godtgjørelse til styre- og 
bedriftsforsamling 

35000 15000 15000 

         5500 Trenerhonorar 0 63750 35000 
         5560 Utstyrsgodtgjørelse dommere 1000     
         5990 Annen personalkostnad 110000     
      Lønnskostnad 146000 78750 50000 
      Annen driftskostnad       
         6300 Leie lokale 16000 14958 15000 
         6390 Annen kostnad lokaler 1000     
         6570 Arbeidsklær og utstyr 40000     
         6580 Idrettsutstyr 5000 50938 10000 
         6622 Driftskostnader   86500 0 
         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund   21733 5000 
         6781 Dommerhonorar   63075 50000 
         6783 Arrangementskostnader   69301 25000 
         6800 Kontorrekvisita   2769 0 
         6810 Datakostnad 3000     
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 30000 14645 5000 
         7090 Annen kostnad transportmidler 30000     
         7162 Bevertning 10000     
         7410 Påmelding ser 150000 15465 15000 
         7411 Påmelding turneringer   129633 28000 
         7420 Gave/premier 8000 318 2000 
         7450 Støtte lag 140000     
         7770 Bank og kortgebyrer 7000 120 120 
      Annen driftskostnad 440000 469455 155120 
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   Driftskostnader 589500 556182 213120 
Driftsresultat -93000 -127024 -13120     

Finansinntekter og finanskostnader 
  

 
   Finansinntekter 

   

      Annen finansinntekt       
         8050 Annen renteinntekt 0 183 180 
      Annen finansinntekt 0 183 180 
   Finansinntekter 0 183 180 
Netto finansresultat 0 183 180     

Årsresultat -93000 -126841 -12940 
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Sak 5: Fastsette treningsavgift 

Styrets forslag til satser for treningsavgift sesongen 2019/2020: 
 
Lag som ikke spiller i serie: 350 kr pr. person pr. semester 
 
Lag som spiller i serie: 1000 kr pr. person pr. semester 

 

Sak 6: Utnevne medlemmer til gruppestyret for valg på årsmøtet i idrettslaget 

På årsmøtet 2017 ble det bestemt at alle lag i håndballgruppa skulle stille med en person i 
styret. Vi ønsker å fortsette denne ordningen ved at alle lag må stille med enten en person til 
styret (minimum tre til sammen) eller en ressursperson med ansvar for fellesoppgaver i 
håndballgruppa. Nåværende styreleder, Kanutte Huse, ønsker ikke å fortsette som leder, 
men kan bidra som styremedlem/hallansvarlig i 2019. Katrine Berg Tollefsen ønsker å fortsette 
som økonomiansvarlig. 

Vi trenger personer til følgende oppgaver/ansvarsområder: 

• Lederverv 
• Speakeransvarlig 
• Kioskansvarlig 
• Reisecup-ansvarlig 
• Utstyrsansvarlig 
• Søknadsansvarlig 


