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Innkalling til årsmøte Klemetsrud Idrettslag 
Dato:	 	 Tirsdag 2. april 2019

Sted: 	 	 Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo 

Kl. 18:45	 Registrering

Kl. 19:00	 Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time)


Dagsorden

1. Åpning

2. Konstituering

3. Årsberetning 2018

4. Regnskap 2018

5. Innkomne saker

6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 

7. Budsjett 2019 

8. Klemetsrud ILs organisasjonsplan

9. Valg

10. Avslutning  


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 

Fristen for innkomne saker til årsmøtet var 5. mars. Årsmøtet behandler agendaen slik den er 
satt opp.


Saksdokumenter 

Lastes ned fra https://www.klemetsrudil.no/2019/02/01/klemetsrud-il-arsmote-2-april/ 


Praktisk informasjon 

Det blir enkel registrering fra kl. 18.45. Sjekk LagetMitt.net om du har betalt 
medlemskontingent.


Stemmerett på årsmøtet

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 på 200,-  en måned før 
årsmøtet er stemmeberettiget og valgbar. Merk at ansatte ikke er valgbare.


Andre deltakere. 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/
eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
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Sak 1 Åpning  
Velkommen ved styreleder Kyrre Alvær.


Sak 2 Konstituering 

Godkjenning innkalling og dagsorden 

Varsel om årsmøtet ble sendt ut 1. februar 2019. Innkalling med saksliste og link til idrettslagets 
årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens innstilling ble 
bekjentgjort elektronisk 15. mars 2019. Innkallingen er gjort i tråd med vedtektenes § 13.2. 
Sakslisten for møtet er satt opp i samsvar med vedtektenes § 15.

 Dagsorden for årsmøtet: 


1.	 Åpning

2.	 Konstituering


a. Godkjenning av de stemmeberettigede

b. Godkjenne innkalling

c. Godkjenne sakslisten

d. Godkjenne foretningsorden

e. Velge ordstyrer

f. Velge referent

g. Velge to stemmetellere

h. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen


3.	 Årsberetning 2018

4.	 Regnskap 2018

5.	 Innkomne saker

6.	 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift


a. Medlemskontingent

b. Treningsavgift


7.	 Budsjett 2019 

8.	 Klemetsrud ILs organisasjonsplan

9.	 Valg


a. Leder og nestleder

b. To styremedlemmer og to varamedlemmer

c. To revisorer

d. Representanter til ting

e. Valgkomite; leder og to medlemmer (+ ett vara)


11.	 Avslutning  


Godkjenning av stemmeberettigede 

Jf. vedtektenes § 6.1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem 
av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3.1
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Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner _______ fremmøtte stemmeberettigede.   

Godkjenning av innkalling og saksliste

jf. vedtektenes § 13.2 Innkalling og § 15 årsmøtes oppgaver


Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.   

Godkjenning av forretningsorden 

Skal jf. vedtektenes § 15.2, forretningsorden settes av årsmøtet:


• Taler må gi uttrykk for om de ber om ordet til ordstyrer

• Talere presenterer seg ved navn

• Begrenset taletid kan innføres hvis nødvendig

• Forslag leveres skriftlig på ordstyrers bord

• Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt

• Under skriftlig avstemning må ingen forlate lokalene før resultatet er klart


Tidsplan for gjennomføring av møte 

Hovedstyret foreslår å legge til grunn en tidsramme for gjennomføring av møtet på totalt 1 time. 
Uten bestemt taletid i utgangspunktet, men at møteleder står fritt til eventuelt å innføre taletid 
underveis i møtet om behov. 


Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner forretningsorden og tidsplan for møtet. 

Valg av ordstyrer 

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter.


Hovedstyrets innstilling:


Kyrre Alvær velges som møteleder.  

	 Geir Bølstad velges som bisitter 
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Valg av referent 

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter eller tilstedeværende.


Hovedstyrets innstilling:


	 Jan Kristian Jensrud velges som referent 

Valg av stemmetellere 

Hovedstyrets innstilling:


	 ______________ og _____________ velges som stemmetellere 

Valg av protokollunderskrivere 

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter.


Hovedstyrets innstilling:


	 Til å underskrive protokollen velges _______________ og _________________ 

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2018 
Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, 
Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud 
idrettslag ble stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, 
håndball, bordtennis, turn og allidrett.


Klemetsrud IL har i hovedsak aktivitet på kunstgressbanene på Mortensrud, i 
Klemetsrudhallen og bordtennishallen (Plasthallen) i Lofsrudveien 14. Her har også 
idrettslaget sine kontorer og BUA. I tillegg brukes Mortensrud-, Klemetsrud- og 
Stenbråten skole, idrettslaget gressbanen og klubbhuset i Enebakkveien 421 på Gjersrud 
- Stensrud.


Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund, og alle våre idrettsgrupper er 
medlem av sine respektive særforbund. I Klemetsrud idrettslag betalte du i 2018 kroner 
450,- for et medlemskap. Som medlem får man delta i seriespill i en av våre idretter, 
innflytelse på utviklingen og de nødvendige forsikringene. Et familiemedlemskap kostet 
800 kroner i 2018. 
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Klemetsrud idrettslag er utelukkende drevet med hjertet på frivillighet og dugnad. De ulike 
idrettene drives også på frivillighet og treningsavgift. Treningsavgiften dekker blant annet 
serie og cup, anleggsutgifter og drift, utstyr og trenerutvikling. Den varier fra idrett til 
idrett. 


Det er viktig for Klemetsrud idrettslag å holde en så lav medlemskontigent og 
treningsavgift som mulig for å inkludere flest mulig i fellesskapet. Medlemmene bestemte 
derfor mot slutten av 2018 å sette ned medlemskontingenten til kroner 200,-.


Klemetsrud idrettslag skal være den ledende klubb i Oslo Syd, med et bredt sportslig 
tilbud. Våre mål er å gi et bredt sportslig tilbud til alle klubbens medlemmer, legge til rette 
for å videreutvikle idrettsutøvere, og stimulere til sosialt og trygt miljø for medlemmene.


I Klemetsrud idrettslag ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av 
mestring, og som bidrar til et godt miljø hvor medlemmene føler seg trygge og velkomne. 
Gjennom allsidig trening og mulighet for å delta i flere idretter skal du som utøver få 
utfordringer og muligheter til å beherske disse.


I Klemetsrud idrettslag utfordrer vi deg til å:

• Være fokusert på egen treningsutvikling

• Velge allsidige treningsformer

• Samspille med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål

• Bidra til løsning av utfordrende oppgaver

• Holde avtaler og sørge for å stille med riktig utstyr til riktig tid


Klemetsrud idrettslag hadde i utgangen av 2018 i overkant av 600 medlemmer. I 
hovedsak er Klemetsrud idrettslag en breddeklubb for barn og unge. Fotball utgjør 
nærmere 400 av klubbens medlemmer. Bordtennis er voksene, mens håndball opplevde i 
2018 en nedgang i medlemstallet. Barneidretten og Turngruppa er relativ små grupper.


Økonomi

Klubben har en solid økonomi, men sliter litt med en del medlemmers betalingsvilje eller -
evne, på medlemskontigent og treningsavgift. Hovedinntekten til klubben er hodestøtte, 
grasrotandel, bingoinntekt, sponsor (Senter Syd Mortensrud) og medlemskontingent. De 
ulike idrettene driftes i hovedsak på treningsavgift, LAM-midler (lokale aktivitetsmidler) og 
prosjektstøtte til ulike store og små tiltak. Det er stor variasjon mellom idrettene,
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Styret og organisering i 2018

Hovedstyret har i perioden brukt mye tid på omlegging av regnskaps- og betalingsrutiner. 
Det har også vært nødvendig å skifte medlemsystem. Idrettslaget har valgt å ikke erstatte 

administrativ konsulent etter at han sluttet i mars. Hovedstyret har brukt anledningen til å 
endre rutiner og få en oversikt over oppgaver og utfordringer i klubben. Idrettslaget har 
startet en prosess for å identifisere klubbens arbeidsoppgaver, sammen med Oslo 
idrettskrets, for å få på plass en effektiv og gjennomsiktig drift, til en så lav kostnad som 
mulig. Samtidig er det viktig å poengtere at Klemetsrud IL er en klubb i serie-og cupspill, 
som gir barn og unge både en integrerings- og en konkurransearena. 


Nye økonomiske rutiner

Hovedstyret har endret regnskapssystem og gjør regnskapet selv gjennom Tripletex, en 
skybasert tjeneste. Bankrutinene er også endret. Det er innført to-faktor signering på alle 
utbetalinger. Det er innført prosjektregnskap for prosjekter det søkes ekstern støtte til.


Klubben har også satt opp en fullmaktsmatrise for å tydeliggjøre det økonomiske 
ansvaret. Det er viktig for hovedstyret å poengtere at idrettene driftes selvstendig og at 
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gruppestyrene har et idrettslig ansvar, selv om all økonomi ansvarliggjøres i hovedstyret. 
Matrisen går opp det økonomiske handlingsrommet i organisasjonen. 


Hovedstyret ønsker å ha en åpen og transparent økonomi. 


Stiftelsen KIL Miljø

Stiftelsen KIL Miljø eier og drifter Bordtennishallen (Plasthallen) og huset bydelen leier til 
ungdomsklubb (Klubben). I tillegg eier stiftelsen de faste eiendommene idrettslaget 
disponerer i Lofsrudveien 14. Stiftelsen har også vært igjennom en endring siste året. 
Hovedstyret valgte eksterne styrerepresentanter inn i stiftelsesstyret for å ha en 
armlengdes avstand. Stiftelsen har ingen administrasjon, men bruker tjenester fra 
Nordstrand regnskapsbyrå. De praktiske oppgavene gjøres i dag av styreleder i 
idrettslaget og bordtennisgruppa. Dette er en midlertidig løsning.


Nytt medlemsregister

Klemetsrud IL har i 2018 byttet medlems- og faktureringssystem. 2018 har vært en 
overgangsperiode, hvor vi har kjørt parallelt gammelt og nytt system. Rubic, som nytt 
system, ble valgt på bakgrunn av sin enkelhet. Systemet er enkelt i bruk og gir oss langt 
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bedre faktureringsrutiner. Pris har også vært en faktor. I tillegg følger det med et bane- og 
lagsystem, LagetMitt.net, som synkroniserer med medlemregisteret. Dette betyr at alle 
lagledere i klubben gjennom å holde lagetmitt.net oppdatert, oppdaterer både 
medlemssystemet og nettsidene.


Nye nettsider

Som en følge av endringene i medlemsystemet, valgte hovedstyret å bytte nettsider også. 
Målet med de nye nettsidene er å kunne gi folk og medlemmer god informasjon om 
klubben, samtidig som den «daglige» oppdateringen flyttes til sosiale medier som 
facebook.com (Vi oppfordrer alle interesserte i å følge klubben på https://
www.facebook.com/Klemetsrudidrettslag/ ). 


Ny draktleverandør

Klubbens avtale med Scan Trade og Umbro gikk ut 31.12.2017. I den forbindelse ble det 
gjennomført en anbudsrunde mellom Umbro, Macron, Puma, Nike og Patrick, hvor pris, 
leveringsdyktighet og kvalitet var kriterier. Det var nedsatt en forhandlingskomité som 
valgte Patrick som ny leverandør for KIL de neste årene. Med tilsvarende god kvalitet og 
leveringsdyktighet gikk Patrick seirende ut på pris. De var betydelig billigere enn de andre 
i anbudsrunden. Dette gjør det billigere for klubben, og billigere for foreldre og unge som 
skal kjøpe treningsdrakt og annet personlig utstyr.


BUA

Klemetsrud IL valget å gå videre med Bua-ordningen og fikk på plass en gjeng foreldre 
med Lisbeth Iversen i spissen, som jobber frivillig med utlånsordningen. 


Klubbhuset

Klubbhuset i Enebakkveien 421 har hatt noe vedlikehold det siste året. Lokalene leies 
også ut som forsamlingslokale.


Fotball


Fotballgruppas organisering

Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives utelukkende på frivillig basis. Styret har i 2018 
bestått av fire faste medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant mange av 
styremedlemmene og mange av klubbens øvrige medlemmer, og styret har i løpet av året 
fått en god bistand fra både trenere/lagledere og foreldre.
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Gruppestyre fotball 2018

Leder 		 	 Geir Bølstad 

Styremedlemmer 	 Anders Solem Aslak Førde

	 	 	 Jonny Hadian-Gundersen


Styret har avholdt 11 styremøter i 2018. I tillegg er det avholdt møter i respektive grupper 
og med flere av lagene i KIL fotball.


Andre tillitsvalgte/verv 2018

Dommeransvarlig:	 	 Tom Henning Øvrebø 

FIKS-ansvarlig:	 	 Ivar Nicolaysen 

TINE fotballskole:	 	 Farukh Qureshi

Fair Play-komité:	 	 Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde. 

Innmeldinger:	 	 Sondre Svartdal

Kiosk:		 	 	 Ingunn S. Jensen

Anlegg:	 	 	 Geir Bølstad

Utstyr:		 	 	 Anders Solem 

Kasserer/regnskap:		 Geir Bølstad 

Søknader:	 	 	 Aslak Førde 

LFC fotballskole:	 	 Kyrre Alvær 

Hjemmeside/facebook: 	 Kyrre Alvær


Økonomi

Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. 
Spesielt 2017 ble et godt år, da fotballgruppa fikk en ekstra inntekt på om lag 770.000,- 
fra spillersalg/solidaritets- midler i forbindelse med overganger (Ghayas Zahid og Nicolay 
Næss).


Fotballgruppa ønsket å bruke en del av disse pengene på å legge granulatfritt kunstgress 
på 5er-ba- nen (nedre felt). Det var derfor i 2018 budsjettert med et underskudd på 
500.000,- pga. leggingen av den nye kunstgressbanen. Det samlede resultatet endte med 
et underskudd på om lag 570.000,-. Be- løpet foreslås dekket inn med egenkapital.
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Inntekten på treningsavgifter beløp seg i 2018 til kr 630.000,- Øvrige inntektsførte tilskudd 
fra eksterne finansieringskilder i 2018:

Baner og anlegg


Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 29 lag i seriespillet og 
omlag 350 aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer.


Kunstgress øvre

Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017.


Nivå av granulat i banen er målt flere ganger gjennom sesongen, av Bymiljøetaten ved 
sesongstart, uten at de fant det nødvendig å pålegge oss å etterfylle granulat. Måling er 
gjort ved oppstart av vinterdrift høsten 2018, så får vi se om vi til våren må fylle på. Påfyll 
av granulat kan medføre en kostnad på 50.000,- og mer, avhengig av mengde.


Fotballgruppa har kontrakt med Bymiljøetaten om vinterdrift på kunstgresset (for egen 
regning), og benytter oss av Ren-Vakt A/S som snørydder – samarbeidet fungerer 
utmerket.


Mortensrud grus 5er kunstgress!

Grusbanen sør for nedre kunstgress er i alle år blitt brukt til 5er-kamper for de minste. Det 
har vært et tøft møte med fotballen å måtte spille kamper på grus. Fotballgruppa tok i 
2017 initiativ til å samle inn/søke penger til å legge midlertidig kunstgress på grusbanen. 
Med midler fra «folkefinansiering», Sparebankstiftelsen, i tillegg til vedtak om å bruke 
inntektene fra spillersalg i 2017 til dette, fikk vi til et prosjekt med en granulatfri 2x5er/7er-
bane, som ble lagt sommeren 2018. Leverandøren sto for den fagmessige leggingen av 
dekket, men mange foreldre bidro i dugnadsarbeidet! Siden sommerferien 2018 har altså 
de minste hatt fine baneforhold til både trening og kamp.


Kunstgress nedre

Banen er i en elendig forfatning. 
Banen har vært tilgjengelig for KIL mandag, onsdag og fredag kl. 16-19, tirsdag og 
torsdag kl 16-17. Treningstid kl. 16-17 er i praksis ubrukelig pga. jobbsituasjonen for 
frivillige trenere. I praksis vil det si at vi har 6 timer banetid pr uke. Det jobbes med å finne 
finansiering til å legge en granulatfri, midlertidig kunstgressmatte, og klubben mottok 
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høsten 2018 tilsagn om støtte på kr 1,7 mill fra OBOS til prosjektet, men ettersom 
kostnadsrammen er på over 3 mill. er det ennå langt igjen før prosjektet er realiserbart.


Klemetsrud gressbane (Enebakkveien)

Klemetsrud idrettsanlegg består av klubbhus med garderober og gressbane som er 
merket for 7er- og 11er-fotball.


Grusbanen er mer eller mindre «gjengrodd». Veien ned til anlegget har vært humpete og 
ikke egnet for trafikk, men ble rehabilitert med drenering sent på året. Gressbanen er i OK 
stand, og ble delvis vedlikeholdt (gressklipping) av Bymiljøetaten og engasjerte trenere. 
Flere lag har benyttet banen til trening i løpet av sommersesongen. Det er mange mål på 
banen. Lysmastene ved banen virker ikke, og styret har kontaktet Bymiljøetaten om dette 
flere ganger i løpet av 2018, uten at noen har skjedd.


Haller og gymsaler

Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av 
deres gymsaler. Dette er et godt benyttet tilbud, spesielt blant de yngste. Gymsalenes 
begrensede størrelse, spesielt hva gjelder den på Stenbråten, medfører at disse ikke 
egner seg spesielt godt for eldre lag.


Plasthallen er i brukbar stand og er benyttet av de eldre lagene (2006 og eldre.) I tillegg 
fikk vi høsten 2018 noen treningstimer i Fjellhallen, slik at presset på Plasthallen/
Mortensrud gymsal ble litt mindre.


Kiosk

Kiosken har holdt åpent i hele 2018-sesongen, med noen stengte perioder i sommerferien 
og de minst aktive vintermånedene. En viktig målsetting med kiosken er å ha et 
samlingspunkt for våre medlemmer og ha voksne til stede. Oppholdsrommet brukes flittig 
til møter.


Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært opp og ned. Noen har måttet stå alene, 
mens noen dager har ikke kioskvaktene møtt opp i det hele tatt.


KIL fotball mottok i 2018 frivillighetsmidler fra Bydelen til prosjektet ”Kampvert”. Noen av 
pengene er brukt til å honorere de lagene som klarte å bemanne alle kioskvaktene og 
fungere som baneverter.
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Idrettsutstyr og materiell

Det ble ved inngangen av 2018 inngått en ny avtale med Alv Sport om levering av drakter 
og utstyr fra merket Patrick. Våren 2018 fikk alle lag nye draktsett, og trener/støtteapparat 
fikk komplett trenertøy-pakker. Flere lag/spillere har også benyttet anledningen til å kjøpe 
inn treningstøy til en svær rimelig penge.


Det er styrets oppfatning at alle lag har hatt tilstrekkelig utstyr i løpet av året.

Det er brukt mye penger på å gi lagene det de trenger. Styret ser at det kan være behov 
for en innstramming mht. baller – det mistes enormt mange fotballer hver uke. Hvert lag 
bes derfor ta skritt for å sikre at ballnettene kommer inn like fulle som de ble båret ut.


Informasjonskanaler

Høsten 2018 gikk KIL over til et nytt medlemsadministrasjonssystem: Rubic / 
LagetMitt,net. Vi håper at dette systemet vil gjøre det enklere for klubben å ha oversikt 
over medlemsmassen og innbetalinger, og at det også vil være til god hjelp for trenere og 
lagledere. Nettløsning og app (lagetmitt.net) har en rekke smart løsninger for å få sendt/
mottatt informasjon til spillere og foreldre med noen enkle tastetrykk. Nye nettsider er på 
vei å fases inn, i sammenheng med dette systemet.


Det er gjennomført to informasjons-/opplæringsmøter om systemet, for trenere og 
lagledere. Det er behov for ytteligere opplæring, slik at systemets potensiale for 
rasjonalisering av lag- og medlemsadministrasjon blir utnyttet.


Det er blitt avholdt to trener/lagleder-møter for både bredde- og ungdomslagene. Styret 
benytter e-post i kommunikasjon med lagledere og trenere.


Facebook og hjemmesidene er viktige kanaler for å få ut informasjon til medlemmer, 
foresatte og nærmiljøet.


Dugnader

Det er avholdt én anleggsdugnad i 2018. Vårdugnaden med breddegruppa hadde god 
oppslutning.


Kioskvakt er en dugnad det er tungt å følge opp. Mange uteblir og gir ikke beskjed. 
Ordningen med belønning til lag/årstrinn som stiller på alle vakter (se pkt kiosk) har 
fungert ok, men har ikke løst problemet.
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Iht. sponsoravtalen med Senter Syd skal KIL fotball stille med rydde/bærehjelp i 
forbindelse med opp- og nedrigg under Markedsdagene (2x pr år). G2003 tok på seg 
denne oppgaven i år.


Dommere

Tom Henning Øvrebø har vært dommeransvarlig i 2018. Han har arrangert flere møter og 
er en drivkraft i dommergruppa. Klubben har hatt 5 aktive dommere.


Klubbdommerprosjektet, der yngre dommere (G12>) (medlemmer i Klemetsrud IL), fikk 
anledning til å dømme klubbens 5er- og 7er-hjemmekamper, mot 100 kroner i 
godtgjørelse. Fotballstyret mottok mange positive tilbakemeldinger på ordningen.


Lag og sportslige resultater

I 2018 har 25 lag vært aktive.


Senioravdelingen

Senioravdelingen har i 2018 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer


A-lag 
Laget gjennomførte en brukbar vårsesong, men kampene på høsten ble preget av mye 
frustrasjon og krangling med både motstandere og internt. Flere spillere ble ilagt 
karantene og laget falt fra hverandre. Det ble ikke stilt lag til sesongens siste kamp, men 
KIL beholdt plassen i 6. divisjon.


Søndre Nordstrand Ungdomsakademi SNU– en gruppering av lokale krefter som ønsker å 
gjøre en innsats for å skape sunne miljøer for unge i bydelen – henvendte seg til KIL i 
høst, med spørsmål om vi kunne få til et samarbeid der fotballen sto i sentrum.


Vi søkte i desember Oslo Idrettskrets om midler til å utvikle et «nytt» A-lag med 
utgangspunkt i de yngre spillerne (junior/ung voksen). Vi fikk tilsagn om kr 150.000,- til 
dette. Samarbeidsavtale er inngått med SNU – og sammen vil vi bruke 2019 til å bygge et 
nytt A-lag.


Styret vedtok på bakgrunn av dette å melde på laget til seriespill i 2019 innen fristen 1. 
desember 2018.
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Futsal herrer 
2017-2018: 

• Førstelaget klarte 2. plass i serien og deltakelse i Play-off til Eliteserien.  

(plassering 4 av 4 der). 

• Andrelaget havnet på 6. plass i 2.-divisjon – ikke påmeldt sesongen 2018-2019.


Vintersesongen 2018-2019: Lag 1 spiller i 1. divisjon, men ligger i skrivende stund langt 
nede på tabellen.


M40 Old boys 
Det ble en tung sesong med tynn spillerstall og varierende spill. Det ble til slutt 5. plass 
(av 9) i 3. divisjon. Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus.


Ungdomsavdelingen

G2002 
Trener/lagleder/kontaktperson: Ivar Nicolaysen

• Totalt 23 egne spillere samt sportslig hjelp fra 2003 og 2004 gjennom hele sesongen 

ble det totalt benyttet 37 spillere.

• Seriespill: Kvalifisert for G16-1 div (10 lag i Oslo) etter kval spill sesongen 2017. 18 

kamper. 5 seire. Plass nr 10

• Cup: Kvartfinale OBOS, 1/8 dels B -sluttspill Norway Cup (tap mot finalist). Vinner av B 

-sluttspill G16 Sandar Cup (Norges største helgecup). Kval gruppespill før 
mellomrundespill i Norgesmesterskapet (Telenor Cup). Gruppespill Adidas Cup.


G2003 
Trenere gjennom sesongen var Nabil Saleem, Bereket Jacob og Aslak Førde.

• Klemetsrud G15 stilte to lag i seriespillet 2018. Endte på 8. plass i 2. divisjon og 5. 

plass i 4. divisjon.

• Lag 1 nådde kvartfinale i Stoppen cup og i B-sluttspill Norway Cup.

• Ved sesongslutt slo vi lagene sammen og tok gull i Skagen sportsenter cup i oktober 

2018.
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G2004 
Trener var Joshua Stenersby og hjelpetrener var Jasmeet Singh Lagledere: Ulf Fjelldal og 
Petter Johannessen 

• G14 ble nr 5 i serien i 2. divisjon

• Deltok i Obos cup, Adidas cup, Nesodden breddecup (3. plass) og én overnattingscup: 

Maxi- turneringen på Hamar


G2005 
Trener- og støtteapparat G2005: Anders Solem, Sondre Svartdal, Fatmir Kjalimi, Petter 
Nielsen, Frode Engseth, Tom Diawara, Isaac Ochieng


G-13 lag 1: 

6. plass i 1. divisjon

Deltok også i Adidas cup, Obos cup og Ham Kam Cup Klemetsrud 


G-13 lag 2: Startet bra med seier i første kamp men vi sliter mer og mer etter hvert som 
vårsesongen skrider frem, og når vårsesongen gjøres opp ligger vi sist. 

Deltok på overnattingscup på Hamar. en flott sosial tur, sportslig sett var det så som så.

I Norway cup deltok vi med ett lag som var en blanding av gruppe 1 og gruppe 2 spillere. 
vi kom til 16 delsfinalen i B sluttspillet , Vi fikk en veldig positiv opplevelse av NC,

Dette tok vi med oss inn i høstsesongen hvor laget tok mange steg fremover , vi begynte 
også å klatre på tabellen, for til slutt å ende på 8. plass (av ti).


Alt i alt en sesong med noen nedturer, men når man gjør opp status så vil jeg påstå at 
mange av spillerne har utviklet seg godt.


G-13 lag 3: 
Meldte opp laget i G-13 7'er. Ble dessverre kun én divisjon bestående stort sett av nivå 1 
og 2 lag. Vi møtte derfor stort sett mye bedre lag enn oss. To andre breddelag trakk seg 
før og underveis i sesongen. Vi har klart å stille lag og gjennomført alle kamper, til dels 
med store tap. Vi havnet til slutt på nest sist av 8 lag. Ingen turneringer, men vi har spilt 
noen interne treningskamper mot 06.
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Barnefotballen (6-12 år)

Barnefotballen har gjennomført en fin sesong. I alt 300 barn fordelt på 19 lag har spilt over 
300 seriekamper og deltatt på en rekke cuper.


Under Norway cup deltok hele 10 lag i 3v3-turneringen og 3 lag i 7'er-cupen. 
Foreldretrenere og lagledere gjør en fantastisk innsats for å få dette til midt i ferien.


Etablering av nye lag 
Ny treningsgruppe opprettet allerede i januar – i samarbeid med Barneidretten. Nye 
spillere kom til etter skolestart i september. Veldig god oppslutning (40 barn). Flere 
foreldre som var villige til å påta seg trener og laglederoppgaver.


Avvikling av lag

Alle påmeldte lag fullførte 2018-sesongen.


Ventelister

Styret har hatt stort fokus på ventelistene når det gjelder organisering og oppfølging, og 
antall barn på listen er i løpet av året redusert. Det er fortsatt en del barn på ventelister. 
Styret jobber aktivt med rekruttering av trenere/lagledere, slik at disse får plass. Ansvarlig 
for ventelistene i 2018 har vært Sondre Svartdal.


Håndball

Styret i håndballgruppa jobber med 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 gruppestyremøter. 


Gruppestyrets 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
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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 -124 635 kr. Det var budsjettert et underskudd på - 93 000 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 overskudd på kr 
148 000). Mange lag ble 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. 
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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)

J12 er for tiden 9 jenter på laget, og har det veldig hyggelig sammen på treningen. Vi har 
deltatt på Skedsmo vennskapscup, samt årets høydepunkt som var Fredrikstadcup. 
Cuper er veldig viktig både for det sportslige og sosiale i en spillergruppe.

Vi avsluttet håndballåret med juleavslutning i Bjørnholthallen, klatring og pizza.


J11 (2007)

Vi har spilt nivå 2 i serien og vært med på flere cuper. På Fredrikstadcup stilte vi med to 
lag og hadde det veldig gøy sammen på tur. I tillegg til å spille håndball har vi være på 
Rush trampolinepark og gått på skøyter sammen.

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.
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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.


Arrangementer


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 
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maskot, beste heiagjeng osv. I pausene ble det servert boller og saft. Det ble en flott 
kveld med mange spennende kamper og flott stemning.


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.


Bordtennis


Organisasjon

Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning

Leder og kasserer: 	Yvonne Fischer

Styremedlem: 	 Kjersti Aune

Styremedlem: 	 Brian Brunsvig

Trener: 	 	 Laura Krumina og fra høsten 2018; Mathias Haraldseid 

Hjelpetrener: 		 Ragnar Rørdam og Yvonne Fischer


Klubben ble startet i 4.februar 2016. Vi har p.t 50 betalende medlemmer. Vi betaler lisens 
til Norges bordtennisforbund.


Frem til høstferien, hadde vi barnetrening på onsdager fra 16.00-17.30 og på torsdager i 
Plasthallen fra 16.30-18.00 og voksentrening fra 18:00-20:00 I tillegg har vi åpen trening 
på søndager fra 11-13.00, og mandager fra 18-20.00. Vi har en stabil barnegruppe med 
18 barn, 7 ungdom og en voksengruppe på 25 medlemmer.


Møter

Det har ikke vært avholdt møter i styret i inneværende sesong. Spørsmål har blitt avklart 
pr epost eller telefon.


Arrangementer

Vi har avholdt et bordtennismesterskap på våren, Dame-veteran samling, 
sommeraktivitetsuke, Klemetsrudmesterskap, skoleturnering og juleavslutning. 


• Vi deltok på «verdens kuleste dag» på festningen i sommer. 
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• Vi deltok på Mortensrudfestivalen i sep. Vi stilte med bord og viste frem vår aktivitet på 
Mortensrud. 


• Vi har deltatt på Fornebu Open, Kobra Cup, Oppegård Open, pluss 3., 4.(2 lag)  og 5. 
divisjon seriespill. I tillegg til NM-veteran. 


Klubben har fått, 50.000 fra NIF inkluderingsmidler, 20.000 frivillighetsmidler fra bydelen, 
samt 186.000 fra Sparebankstiftelsen til nye inne og utebord. 


Bordtennisplaner for neste sesong

Beholde våre medlemmer og rekruttere nye. Målsetning er 70 medlemmer.

• Dameveteransamling (mai)

• Klemetsrudmesterskap (juni)

• Sommer/aktivitetsuke

• Høstaktivitetsdag

• Vi ønsker også å melde på 1 lag i serien hos Norges Bordtennisforbund. 4 div.

• Skoleturnering


Barneidrett

Gruppestyret har bestått av :

Daniel Sharigi og Britt Elin Røste Næss.

Trenere : Daniel Sharigi og Britt Elin Røste Næss.


Det har deltatt ca. 10 barn i aldersgruppen 3-6 år. Treningen har vært tirsdager, på 
Klemetsrud skole. Dessverre var det veldig få barn. Vi har hengt opp plakater og lagt brev 
i hyllene, til barn i barnehagene. Men det har ikke vært til noe hjelp.

Morten Nydal, en av pappaene våre, startet en fotball og ball lek gruppe, for barn født i 
2012. Det med stor glede for mange. 24 barn ble med her. Fotball og ball lek gruppa, 
hadde en fin avslutning, med utdeling av pins. De går over til fotball gruppa i 2019.

2018 ble det ingen sommer avslutning, for de minste, da de fleste av de store barna 
hadde sluttet. Høsten 2018 startet vi igjen med få barn, men holdt ut, i håp om at det 
skulle  komme flere. Men det gjorde det ikke. Håper på et bedre 2019. Juleavslutningen 
hadde vi i gymsalen, med premier til barna.


Side �  av �25 33

mailto:kil@klemetsrud-il.no
http://klemetsrudil.no
mailto:kil@klemetsrud-il.no
http://klemetsrudil.no


� �

Klemetsrud IL 
Lofsrudveien 14, Oslo


kil@klemetsrud-il.no

klemetsrudil.no


Org.nr. 977 35 5311

Turn 


Ansvar på turngruppen 

Turngruppa takket av Liv Lerum etter veldig mange år som aktiv og leder for turngruppa. 
Idrettslaget takker Liv for jobben og tiden hun har lagt ned, og håper å se henne innom i 
fremtiden. 


Linn Kristine og Maiken har hatt ansvaret for hvit gruppe fra kl 18:00-19:00. Merve har 
hatt ansvaret for blå gruppe fra kl 18:00-20:00. Etter klokken 19:00 samles alle trenere 
sammen og trener blå gruppe den siste timen, ettersom at det er flere på gruppen enn 
hvit.  


Maiken har hatt ansvaret for registrering av nye medlemmer, fakturering og generell all 
økonomi. 


Aktive i turn 

Ved oppstart etter sommerferie og juleferie har nye medlemmer lov til å prøve seg på turn 
1-2 ganger før dem bestemmer seg om han/hun vil fortsette. Perr i dag er det 20 antall 
aktive medlemmer på turn, fordelt mellom hvit og blå gruppe. Vi har ingen rekrutter enda 
og kommer ikke til å ha dette. Vi har heller ikke hatt noen rekrutter de siste årene. 


Hva har vi gjort? 

Det har ikke vært noen konkurranser i turn, da det av og til ikke møter opp medlemmer på 
treningene og det blir derfor vanskelig å øve på dans. Vi har alltid to oppvisninger per 
semester. Èn vinteravslutning og én sommeravslutning, hvor barna viser frem det de har 
lært gjennom året. Vi har treninger hver torsdag fra kl 18:00 til 20:00, med unntak fra 
ferier. 


Ulike grupper

Turnlaget består av Hvit gruppe og Blå gruppe. I Hvit gruppe trener vi på det 
grunnleggende i turn. Vi arrangerer leker med barna, slik at de også har det gøy på 
trening. Barn født i 2011 og mer er registrert på hvit gruppe. 


I blå gruppe trener vi både på det grunnleggende og mer utfordrende øvelser. Her får 
jentene utdelt apparater, ek.s Tau, vimpel og ring for å lære seg forskjellige øvelser.  Barn 
født i 2009 og mindre er registrert på blå gruppe. 
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På Klemetsrud skole er det trening for voksne damer hver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.00. 
Vårsemesteret starter opp tidlig i januar og varer ut april, høstsemesteret begynner i 
starten på september og varer til starten på desember. Det er Veslemøy Viervoll som er 
trener. Treningen består av «bøy og tøy til musikk» - smidighet - balanse - styrke - og litt 
kondisjon som er tilpasset deltakernes aldersgruppe.


Kontaktperson i denne gruppen er Tove Hansen.


Utfordringer 

Det som har vært mest utfordrende gjennom året er at flere foreldre gir feil e-post 
adresse, slik at ikke faktura blir sendt ut. Noen foreldre betaler heller ikke fakturaen, så vi 
trenere har inngått en regel: Dersom en faktura blir utestående i mer enn 1-2 uker, kan 
ikke barnet deres fortsette på turn, fakturaen må betales av en foreldre for at barnet kan 
fortsette på turn. 


Anlegg og fremtidens Mortensrud idrettspark


Klubben har gjennom hele året deltatt i innspillsgrupper og diskutert fremtiden på 
Mortensrud. Innen utgangen av 2021 skal området være detaljregulert og klar for 
utbygging. Uansett hvordan resultatet blir, er det bedre enn i dag. Området er nå generelt 
nedslitt og trenger sårt en oppgradering. Tar man høyde for de 1400 nye boligene som 
skal bygges bare på Mortensrud, er det viktig at de nye anleggene bygges med 
tilstrekkelig kapasitet.


Flerbrukshall

En flerbrukshall må bli mer enn en litt stor «gymsal» for Mortensrud skole. Klemetsrud IL 
har spilt inn viktigheten av å ivareta og utvikle dagens aktivitet:

• Bordtennis 

• Turn – basishall iht. NGTF

• Futsal / Håndball

• Innebandy


Allidrett for barn og ungdom og lavterskel ballek for barn trenger også plass. Det er også 
uttrykt ønske om plass til basket, volleyball, kampsport og andre idretter. 
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Vi er derfor opptatt av at det bygges en stor nok flerbrukshall. Vi mener at tre flater er et 
minimum for å erstatte dagens bordtennisball (Plasthallen), gymsalen på Mortensrud 
skole, samt å ta høyde for veksten i området.


Klubbhus

Det planlegges nye lokaler og klubbhusfasiliteter i forbindelsen med flerbrukshallen. Et 
klubbhus er samlingspunktet for aktive barn og voksne. Voksen tilstedeværelse, 
forsamlingslokale, kiosk, varmestue, garderobe og utstyrsboder er viktig. Klemetsrud IL 
ønsker primært et separat effektivt drevet klubbhus i hjertet av idrettsparken; mellom 
fotballbanene, vi håper kommer på plass sør for dagens hovedbane.


Fotballbaner

Klemetsrud IL insisterer på at det må bygges en ekstra 11er-bane med undervarme, sør 
for dagens hovedbane. Dette er et absolutt minimum for å opprettholde dagens kapasitet. 
Vi har levert et forslag til Oslo kommune på å bygge en 11er bane, samt to 7er-baner og 
et par 3v3 baner samlet ved dagens bane, før man legger en separat Landhockeybane og 
Cricketbane lengre sør i idrettsparken. Det er også vært snakk om en isbane / bandybane 
i området.


Vi ønsker også planene om en friidrettshall lengst sør i området (Ved avkjørselen til 
Klemetsrudanlegget) velkommen. Det er planlagt et regionsanlegg vi mener vil bidra 
positivt til området.


Frivillighet

Styret vil takke alle foreldrekontakter, lagledere, trenere, speakere, dommere, spillere, 
kioskvakter, styremedlemmer, nøkkelpersoner og engasjerte foreldre for den strålende 
innsatsen dere bidro med i 2018. Sammen skaper vi idrettsglede. Idretten er en av de 
fremste integreringsarenaene. La oss fortsette å jobbe sammen for at barn og unge skal 
få en best- og mest mulig variert mulighet til mestring, selvstendighet og tilhørighet.


Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for Klemetsrud IL 2018 godkjennes
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Sak 4 Regnskap 2018 

Hovedstyrets innstilling: 

Styret foreslår at underskuddet dekkes av annen egenkapital. Revisjon tas til etterretning og 
regnskapet godkjennes.


Sak 5 Innkomne saker 
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 5. mars. Idrettslaget har ikke mottatt 
saker til behandling. 


Hovedstyrets innstilling: 

Det er ikke mottatt saker til behandling og årsmøtet har dermed ikke forslag å ta stilling 
til. 


Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent og 
treningsavgift. 
Jf. § 15.7 skal årsmøte fastsette medlemskontingent og treningsavgift


Det er ikke foreslått endringer i medlemsavgiften som er på kroner 200,-. 


Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiften tilpasset behov og aktivitet, i tett 
samarbeid med de ulike gruppene.


Sak 7 Budsjett 2019 
Årsmøtet skal jf. vedtektenes § 15.8 vedta budsjett for inneværende år. 


Budsjettet er etter innspill fra de ulike idrettsgrenene sammenstilt og foreslått av hovedstyret. 
Det er ikke foreslått noen større investeringer. 


Hovedstyrets innstilling: 

Budsjettet for Klemetsrud IL vedtas som foreslått. Under forutsetning av at tiltak er i tråd 
med idrettslagets drift og vedtekter, og det er midler igjen innenfor budsjettrammen, gis 
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hovedstyret fullmakt til å omdisponere midler fra en budsjettpost til en annen i løpet av 
året.


Sak 8 Klemetsrud ILs organisasjonsplan 
Klemetsrud idrettslag er et fleridrettslag med undergrupper / gruppestyrer som har ansvar for 
sin idrett. Idrettsgruppene styrer etter vedtatt budsjett og i dialog med hovedstyret. Vedtatt 
fullmaktsmatrise ligger til grunn for styringen i idrettslaget.


Organisasjonsplan




Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for 
idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø.
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Hovedstyret velger / utpeker gruppestyrer etter innspill fra årlige medlemsmøter i gruppene og 
innspill fra gruppestyrer, lagledere og trenere. Jubileumskomite er satt ned av hovedstyret og 
arbeider med jubileet i 2020 på vegne av hovedstyret.


Gruppestyrene rekrutterer og «utdanner» andre nøkkelposisjoner knyttet til idrettens drift.


Fullmaktsmatrise


Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet vedtar idrettslaget organisasjonsplan, og gir hovedstyret fullmakt til å ta inn 
andre idrettsgrener når det oppstår behov og muligheter gjennom året. Det forutsettes at 
nye idretter driftes etter vedtatte budsjetter satt av hovedstyret.
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Sak 9 Valg 
Jfr. § 19.1 skal valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 


Leder og nestleder

Nestleder Jørn Frode Holtet ble valgt for 2 -to- år i 2018, men velger å gå ut av hovedstyret.


Valgkomiteens innstilling: 

Leder	 	 	 Kyrre Alvær	 	  ikke på valg (Valgt for 2 -to- år i 2018)

Nestleder	 	 __________	 	 velges for 2 -to- år


Øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: 


Kasserer	 	 Geir Bølstad	 	 velges for 1 -ett- år

Styremedlem	 	 Trine Oftenes	 	 velges for 2 -to- år


Vara styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: 


Vara styremedlem	 Anders Solem		 velges for 1 -ett- år

Vara styremedlem	 Frode Langseth	 velges for 1 -ett- år


Revisorer

Valgkomiteens innstilling: 


Vara styremedlem	 Lidvar Alstad	 	 velges for 1 -ett- år

Vara styremedlem	 Svein Øyrås	 	 velges for 1 -ett- år
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Representanter til ting

Valgkomiteens innstilling: 


Vara styremedlem	 Kyrre Alvær	 	 

Vara styremedlem	 Gunnar Romsås	 	 


Valgkomite

Hovedstyrets innstilling: 


Komitemedlem	 Melita Ringvold	 velges for 1 -ett- år

Komitemedlem	 Morten Nydal	 	 velges for 1 -ett- år

Komitemedlem	 ___________	 	 velges for 1 -ett- år


Varamedlem	 	 ___________	 	 velges for 1 -ett- år


Sak 10 Avslutning 
Takk for at du engasjerer deg i Klemetsrud idrettslag. Sammen skaper vi idrettsglede for barn, 
ungdom og voksne. Vi spiller etter FairPlay.


Vedlegg: 
Sak 4	Regnskap 2018

Sak 4	Revisjonsberetning 2018

Sak 7	Budsjett 2019
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VEDLEGG 

Sak 4 Regnskap 2018 
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Resultatrapport 2018
Klemetsrud Idrettslag

Driftsresultat

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3100 Medlemskontingent 194 408 194 408

         3120 Sponsorinntekter 100 000 18 000 118 000

         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 5 500 5 500

         3210 Kiosksalg 55 392 51 075 1 639 108 106

      Salgsinntekter 299 908 55 392 51 075 19 639 426 014
      Annen driftsinntekt
         3400 Offentlige tilskudd 294 034 41 431 45 553 13 064 2 501 396 583

         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige 384 875 214 705 12 500 259 707 871 788

         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 49 248 150 450 199 698

         3442 Søkte midler, hovedstyret 100 000 100 000

         3444 MVA-refusjon 31 634 60 134 14 625 11 083 574 118 050

         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet 26 000 40 725 6 000 72 725

         3930 Treningsavgifter 671 351 93 250 28 100 37 435 9 900 840 036

         3950 Arrangementsinntekter 120 260 23 571 143 831

         3951 Billettinntekter 7 200 7 200

         3952 Salg av utstyr 1 983 1 983

         3990 Andre inntekter 188 546 51 727 6 401 246 673

      Annen driftsinntekt 631 055 1 509 732 411 908 382 398 50 499 12 975 2 998 567
   Driftsinntekter 930 963 1 565 124 462 983 402 037 50 499 12 975 3 424 581

   Driftskostnader
Varekostnad
         4300 Innkjøp av varer for videresalg 18 340 7 977 26 316

         4350 Svinn, tap 5 361 5 361

18 340 13 338 31 678
      Lønnskostnad
         5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 25 000 25 000 15 000 2 500 67 500

         5500 Trenerhonorar 63 750 8 000 29 636 8 900 130 286

         5510 Honorar, annet 5 800 20 000 41 500 47 300

         5990 Annen personalkostnad 27 178 49 500 27 178

      Lønnskostnad 57 978 45 000 78 750 29 636 11 400 272 264
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
         6017 Avskrivning på inventar 7 029 7 029

      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 029 7 029
      Annen driftskostnad
         6200 Elektrisitet 7 718 7 718

         6300 Leie lokale 147 284 14 958 162 242

         6360 Renhold 15 857 15 857

         6370 Alarm 17 496 15 374 32 871

         6420 Leie datasystemer 56 569 2 581 59 150

         6580 Idrettsutstyr 29 065 1 158 545 50 938 220 688 207 1 459 443

         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 9 444 9 444

         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 2 250 13 282 15 532

         6622 Driftskostnader 67 625 198 056 86 500 352 181

         6705 Honorar regnskap 46 186 46 186

         6710 Honorar, forretningsfører 37 500 37 500

         6721 Bøter OFK 16 000 16 000

         6722 Overgangsgebyrer krets/forbund 7 600 7 600

         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 22 300 21 733 1 900 4 950 50 883

         6781 Dommerhonorar 50 180 63 075 113 255

         6782 Dommerhonorar Klubbdommerprosjekt 9 500 9 500

         6783 Arrangementskostnader 43 680 92 606 69 301 14 442 220 029

         6790 Annen fremmed tjeneste 186 250 186 250

         6800 Kontorrekvisita 3 490 2 769 2 398 8 657

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 23 250 14 645 7 401 45 296

         6890 Annen kontorkostnad 17 545 17 545

         6900 Telefon/internett 14 131 1 548 15 679

         7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 7 000 129 300 136 300

         7320 Reklamekostnad 28 148 28 148

         7390 Annen salgskostnad 10 421 10 421

         7410 Påmelding ser 95 400 14 965 7 720 118 085

         7411 Påmelding turneringer 136 140 129 633 -80 3 600 269 293

         7420 Gave/premier 2 055 130 318 1 000 3 503

         7456 Andre tilskudd grupper 6 300 6 300

         7500 Forsikringspremie 19 226 3 900 23 126

         7740 Øreavrunding 0 0

         7770 Bank og kortgebyrer 8 943 260 120 404 632 10 359

         7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem 3 456 3 456

         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 9 600 17 996 1 540 29 136

         7830 Konstaterte tap på fordringer 35 194 26 758 61 952

      Annen driftskostnad 824 715 1 997 765 495 713 249 012 16 251 5 439 3 588 896
   Driftskostnader 889 722 2 061 105 587 801 298 512 45 887 16 839 3 899 867
Driftsresultat 41 241 -495 981 -124 818 103 524 4 612 -3 864 -475 286

   Finansinntekter
      Annen finansinntekt
         8050 Annen renteinntekt 1 507 360 183 57 3 34 2 144

      Annen finansinntekt 1 507 360 183 57 3 34 2 144
   Finansinntekter 1 507 360 183 57 3 34 2 144
Netto finansresultat 1 507 360 183 57 3 34 2 144
Ordinært resultat før skattekostnad 42 747 -495 621 -124 635 103 581 4 616 -3 830 -473 142
Ordinært resultat 42 747 -495 621 -124 635 103 581 4 616 -3 830 -473 142
Årsresultat 42 747 -495 621 -124 635 103 581 4 616 -3 830 -473 142

Håndball Bordtennis
 Hovedstyret 

(Administrasjonen) 

Finansinntekter og finanskostnader

Fotball SamletTurn Allidrett

Klemetsrud IL
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Resultatbudsjett 2019

Klemetsrud Idrettslag

Hovedstyret 
(Administrasjonen)

Fotball Håndball Bordtennis Turn Allidrett Samlet

Driftsresultat
   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3100 Medlemskontingent 100 000 100 000
         3120 Sponsorinntekter 100 000 100 000
         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
         3210 Kiosksalg 50 000 60 000 110 000
      Salgsinntekter 200 000 50 000 60 000 310 000
      Annen driftsinntekt
         3400 Offentlige tilskudd 270 000 300 000 40 000 45 000 13 000 668 000
         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige 315 000 150 000 1 000 466 000
         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 50 000 50 000
         3444 MVA-refusjon 30 000 50 000 15 000 3 000 98 000
         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet 25 000 20 000 45 000
         3930 Treningsavgifter 630 000 65 000 22 000 38 000 12 000 767 000
         3950 Arrangementsinntekter 100 000 37 500 137 500
         3952 Salg av utstyr 1 000 1 000
         3990 Andre inntekter 14 000 155 000 169 000
      Annen driftsinntekt 640 000 1 280 000 155 000 263 500 51 000 12 000 2 401 500
   Driftsinntekter 840 000 1 330 000 215 000 263 500 51 000 12 000 2 711 500

   Driftskostnader
      Varekostnad
         4300 Innkjøp av varer for videresalg 25 000 8 000 1 000 34 000
      Varekostnad 25 000 8 000 1 000 34 000
      Lønnskostnad 125 000
         5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 35 000 25 000 15 000 75 000
         5500 Trenerhonorar 100 000 35 000 161 000 30 000 10 000 336 000
         5990 Annen personalkostnad 16 000 16 000
      Lønnskostnad 51 000 50 000 161 000 30 000 10 000 302 000
      Annen driftskostnad
         6200 Elektrisitet 8 000 8 000
         6300 Leie lokale 140 000 15 000 155 000
         6370 Alarm 16 000 10 000 26 000
         6420 Leie datasystemer 25 000 2 500 27 500
         6580 Idrettsutstyr 10 000 250 000 10 000 20 000 290 000
         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 10 000 10 000
         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 10 000 20 000 30 000
         6622 Driftskostnader 80 000 200 000
         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 50 000 5 000 5 000 60 000
         6781 Dommerhonorar 70 000 50 000 120 000
         6783 Arrangementskostnader 100 000 80 000 25 000 7 000 212 000
         6790 Annen fremmed tjeneste 160 000 160 000
         6800 Kontorrekvisita 2 500 2 000 6 000 10 500
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 20 000 5 000 7 000 32 000
         6890 Annen kontorkostnad 2 500 2 500
         6900 Telefon/internett 20 000 20 000
         7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 140 000 140 000
         7320 Reklamekostnad 30 000 1 000 31 000
         7390 Annen salgskostnad 20 000 20 000
         7410 Påmelding ser 100 000 15 000 115 000
         7411 Påmelding turneringer 150 000 28 000 10 000 188 000
         7420 Gave/premier 3 000 2 000 6 000 11 000
         7456 Andre tilskudd grupper 100 000 100 000
         7500 Forsikringspremie 20 000 4 000 24 000
         7770 Bank og kortgebyrer 10 000 120 10 120
         7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem 15 000 15 000
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 5 000 5 000
      Annen driftskostnad 774 000 1 102 500 155 120 55 000 16 000 2 102 620

   Driftskostnader 825 000 1 252 500 213 120 217 000 46 000 10 000 2 563 620
Driftsresultat 15 000 77 500 1 880 46 500 5 000 2 000 147 880

   Finansinntekter
      Annen finansinntekt
         8050 Annen renteinntekt 2 000 180 2 180
      Annen finansinntekt 2 000 180 2 180
   Finansinntekter 2 000 180 2 180
Netto finansresultat 2 000 180 2 180
Ordinært resultat før skattekostnad 17 000 77 500 2 060 46 500 5 000 2 000 150 060
Ordinært resultat 17 000 77 500 2 060 46 500 5 000 2 000 150 060
Årsresultat 17 000 77 500 2 060 46 500 5 000 2 000 150 060

Finansinntekter og finanskostnader
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