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Innkalling til årsmøte Klemetsrud Idrettslag
Dato:
Sted:
Kl. 18:00
Kl. 18:15

Onsdag 24. mars 2020
Zoom / Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo
Registrering
Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time)

Dagsorden
1. Åpning
2. Konstituering
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
3. Behandle idrettslagets årsberetning 2020
4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2020
5. Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker)
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
7. Vedta idrettslagets budsjett 2021
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
9. Valg
1. Valg av minimum to styremedlem
2. Valg av vara til styret
3. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
4. Valg av to medlemmer til kontrollutvalget + ett varamedlem
5. Valg av valgkomite; leder, to medlemmer + ett varamedlem
10. Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
Fristen for innkomne saker til årsmøtet var 10. mars. Årsmøtet behandler agendaen slik den er
satt opp.

Saksdokumenter
Lastes ned fra https://www.klemetsrudil.no/2021/02/24/innkalling-til-arsmote-24-mars-2021/

Praktisk informasjon
Det blir enkel registrering fra kl. 18.00. Sjekk LagetMitt.net om du har betalt
medlemskontingent.
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Stemmerett på årsmøtet
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2021 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.

Sak 1 Åpning
Velkommen ved styreleder Kyrre Alvær.

Sak 2 Konstituering
Godkjenning innkalling og dagsorden
Varsel om årsmøtet ble sendt ut 24. februar 2021. Innkalling med saksliste og link til
idrettslagets årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens
innstilling ble bekjentgjort elektronisk 17. mars 2021. 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
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, regent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
3. Behandle idrettslagets årsberetning 2020
4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2020
5. Behandle forslag og saker
1. Ingen innkomne saker
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
7. Vedta idrettslagets budsjett 2021
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
9. Valg
1. Valg av min. to styremedlem
2. Valg av to vara til styret
3. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
4. Valg av to medlemmer til kontrollutvalget + ett varamedlem
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5. Valg av valgkomite; leder, to medlemmer + ett varamedlem
10. Avslutning

Godkjenning av stemmeberettigede
Jf. vedtektenes §6. 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

Hovedstyrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner _______ fremmøtte stemmeberettigede.

Godkjenning av innkalling og saksliste
jf. vedtektenes § 14.2 Innkalling og § 16 årsmøtes oppgaver

Hovedstyrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Godkjenning av forretningsorden
Skal jf. vedtektenes § 16.7, 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 kil@klemetsrudil.no
Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt
Under skriftlig avstemning må ingen forlate møtet 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.
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Valg av dirigent
Skal jf. vedtektenes § 16.2 velges av og blant årsmøtets representanter.

Hovedstyrets innstilling:
Kyrre Alvær velges som møteleder.
Geir Bølstad velges som bisitter

Valg av protokollfører
Skal jf. vedtektenes § 16.3 velges av og blant årsmøtets representanter eller tilstedeværende.

Hovedstyrets innstilling:
Siri Hasli (daglig leder) velges som protokollfører

Valg av stemmetellere
Hovedstyrets innstilling:
Laura Krumina og Geir Bølstad velges som stemmetellere

Valg av protokollunderskrivere
Skal jf. vedtektenes § 16.4 velges av og blant årsmøtets representanter.

Hovedstyrets innstilling:
Til å underskrive protokollen velges Øyvind Hov og Åshild Losnegard

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2020
Klemetsrud idrettslag
Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for Klemetsrud IL 2020 godkjennes
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Sak 4 Regnskap 2020
Klemetsrud idrettslag
Hovedstyrets innstilling:
Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapital. Kontrollutvalgets rapport tas til etterretning
og regnskapet godkjennes.

Sak 5 Innkomne saker
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 10. mars. Idrettslaget har ingen
innkomne saker til behandling.

Hovedstyrets innstilling:
Ingen innkomne saker å behandle

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 2020
Årsmøtet skal jf. vedtektenes § 16.12 vedta budsjett for inneværende år.
Budsjettet er etter innspill fra de ulike idrettsgrenene sammenstilt og foreslått av hovedstyret.
Det er foreslått ett større underskudd som korresponderer med hovedstyrets planer i
forbindelse med tiltak og aktivitet som kan demme opp mot frafall etter koronaepidemien.
Alle nye medlemmer skal få klubbdress, jubileumsfeiring / «aktivitetsboost» flyttes fra 2020 til
2021. Det settes av til ytterligere oppgradering i Klemetsrud idrettspark. Det satses penger på
sportslig utvikling og dommer- / trenerutdanning. Det settes av penger til å støtte opp under ny
aktivitet, og markedsføring. Det brukes også midler til klubbutvikling (Nabolagsklubb).
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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
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 eridrettslag 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

fl
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Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for
idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø.
Hovedstyret innstiller til gruppestyrer etter innspill fra årlige medlemsmøter i gruppene og
innspill fra gruppestyrer, lagledere og trenere. 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
Valgkomiteens innstilling:
Leder

Kyrre Alvær

ikke på valg (valgt for 2 -to- år i 2020)

Nestleder

Morten Nydal

velges for 2 -to- år

Øvrige styremedlemmer
Valgkomiteens innstilling:
Styremedlem

Farukh Quershi

ikke på valg (valgt for 2 -to- år i 2020)

Styremedlem

Trine Oftenes

gjenvelges for 2 -to- år

Styremedlem

Shazia Ghazanfar

velges for 2 -to- år

Styremedlem

Geir Bølstad

velges for 2 -to- år

Vara styremedlemmer
Valgkomiteens innstilling:
Vara styremedlem

Kanutte Huse

gjenvelges for 1 -ett- år

Vara styremedlem

Tor Arild Svela

gjenvelges for 1 -ett- år

Medlem

Saad Sha q Sheikh

velges for 2 -to- år

Medlem

Vibeke Sirevåg Hansen

ikke på valg (valgt for 2 -to- år i 2020)

Vara

Gro Fredheim

velges for 2 -to- år

Kontrollutvalg
Valgkomiteens innstilling:

fi
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Representanter til ting
Hovedstyrets innstilling:
Representant

Trine Oftenes

Representant

Kyrre Alvær

Valgkomite
Hovedstyrets innstilling:
Komitemedlem

Ingrid Kjellesvik Hov velges for 1 -ett- år

Komitemedlem

Åshild Losnegard

velges for 1 -ett- år

Komitemedlem

Gaute Holmin

velges for 1 -ett- år

Varamedlem

___________

velges for 1 -ett- år

Gruppestyrer
Hovedstyrets innstilling:
Alle personer innstilt av de årlige møtene i fotball, håndball og bordtennis velges iht.
innstillingen.
• Turngruppa administreres av hovedstyret med Astrid Johannessen som
kontaktperson for mosjonsgruppa.
• Barneidretten ledes av Britt Elin Næss. Administreres av hovedstyret med daglig

leder som kontakt.

• E-sportgruppa ledes av Jan Vidar Jacobsen. Administreres av hovedstyret med Trine

Oftenes som kontakt.

• Futsal ledes av fotballgruppa.
• Badminton ledes av Tor Arild Svela.
• Basketball ledes av Mohammad Ali Khan.
Alle gruppestyrene står fritt til å knytte til seg ressurspersoner for å løse oppgaver.
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Sak 10 Avslutning
For Klemetsrud idrettslag som en nabolagsklubb, er inkludering av alle et viktig prinsipp. Takk
for at du engasjerer deg i Klemetsrud idrettslag. Sammen skaper vi idrettsglede for barn,
ungdom og voksne. Vi spiller etter FairPlay.

Mestring, selvstendighet og tilhørighet.

Vedlegg:
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2020
Sak 4 Regnskap 2020
Sak 4 Kontrollutvalgets rapport 2020
Sak 7 Budsjett 2021
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VEDLEGG
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2020
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Årsberetning Klemetsrud idrettslag
2020
«100 år med organisert aktivitet i Oslo sør»

Idrettslaget
Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-,
Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråtenområdet i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble
stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet i fotball, futsal, håndball, bordtennis, e-sport
(FIFA), basketball, badminton, diskgolf, turn og allidrett.
Klemetsrud IL har i hovedsak aktivitet på kunstgressbanene på Mortensrud, i Klemetsrudhallen,
Mortensrud aktivitetshus og bordtennishallen (Plasthallen) i Lofsrudveien 14. Her har også
idrettslaget sine kontorer og BUA. I tillegg brukes normalt gymsalene på Mortensrud, Klemetsrud
og Stenbråten skole, og 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.
Klemetsrud IL er med i fotballforbundet, håndballforbundet, bordtennisforbundet,
badmintonforbundet og basketballforbundet. I tillegg er utlåndsboden vår på Mortensrud med i
BUA-nettverket. Klemetsrud IL har lederen i ISU (Idrettens samarbeidsutvalg) Søndre Nordstrand.
Klemetsrud idrettslag er et inkluderende idrettslag med stort mangfold. Idrettslaget jobber,
sammen med støttespillere, for at kostnadene for deltakelse i idretten skal være så lav som mulig
for barn og unge. Medlemskap i Klemetsrud IL koster 200 kroner per år.
Som medlem får man delta i seriespill i en av våre idretter, innflytelse på utviklingen og de
nødvendige forsikringene. De ulike idrettene drives på frivillighet og treningsavgift.
Treningsavgiften dekker blant annet serie og cup, anleggsutgifter og drift, utstyr og
trenerutvikling. Den varierer fra idrett til idrett.
Klemetsrud idrettslag er utelukkende drevet med hjertet på frivillighet og dugnad.
Klemetsrud idrettslag skal være det ledende idrettslaget i Oslo sør. Våre mål er å gi et bredt
sportslig tilbud til alle idrettslagets medlemmer, legge til rette for å videreutvikle idrettsutøvere og
stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene.

Klemetsrud IL - 100 år i 2020

Mestring - selvstendighet og tilhørighet
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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

Inkludering
For Klemetsrud idrettslag er mangfold og inkludering viktig. I vårt nabolag bor det mennesker
med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn. Klemetsrud IL inkluderer alle. Nøkkelen til
inkludering går gjennom foreldre, som er en viktig ressurs som trenere, lagledere og tillitsvalgte.
Klemetsrud idrettslag hadde i utgangen av 2020 om lag 750 medlemmer. I hovedsak er
Klemetsrud idrettslag en breddeklubb for barn og unge. Fotball utgjør den største delen av
idrettslaget. Med vekst i 2020 teller fotballgruppa ca. 550 av idrettslagets medlemmer.
Inneidrettene har hatt et utfordrende år i 2020. Bordtennis og håndball har jobbet aktivt for å
beholde barn og unge aktivert og engasjert. E-sport, barneidrett og turn (seniorgruppe) har alle
hatt lav og sporadisk aktivitet etter 12. mars.
På den positive siden har idrettslaget startet opp organisert aktivitet i badminton og basketball.
Ambisjonene er å tilby et gradvis større tilbud med seriespill, selv om 2020 har båret preg av
hyppige restriksjoner for både voksen- og barneidrett.

Korona
I styremøtet 11. mars vedtok hovedstyret i Klemetsrud IL å stenge ned all aktivitet for en periode
med bakgrunn i koronasituasjonen Norge og verden. Koronarestriksjoner og nedstengning har
preget hele idrettsåret 2020. Hver idrett i Klemetsrud IL har fulgt sine respektive forbund,
regjeringen og Oslo kommunes tiltak og restriksjoner gjennom året.
Fotball startet opp igjen til påske med svært strenge og inngripende tiltak, som gradvis ble
sluppet opp slik at det ble gjennomført en halv sesong på høsten. Hallidrettene har hatt en meget
vanskelig sesong der frivilligheten har gjort sitt ytterste for å skape aktivitet og engasjement
gjennom aktivitet sterkt preget av smittevern.

Klemetsrud IL - 100 år i 2020

Mestring - selvstendighet og tilhørighet
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Organisasjonsplan
Etter relativt omfattende endringer av rutiner og systemer i 2018 har idrettslaget kommet mer over
i en normaldrift.
En normaldrift betyr også, i samarbeid med Oslo idrettskrets, at Klemetsrud IL i 2020 har ansatt
en daglig leder. Ansettelsen har som hensikt å utvikle idrettslaget enda mer. Utvikling av rutiner og
klubbhåndbok er sentrale oppgaver. Et viktig utviklingsoppdrag er å skape mer aktivitet, slik at
flere barn og unge kan bli med i idrettene.
For Klemetsrud idrettslag er det viktig at ingen blir stående igjen, og at alle får et tilbud.
Klemetsrud idrettslag har startet prosessen med på bli «Nabolagsklubb»-sertifisert. Det betyr i
praksis at idrettslaget ønsker å legge til rette for at flere kan bli med, lage gode rutiner / mindre
personavhengig, at alle får utviklingsmuligheter og at vi engasjerer ungdom mer i styre og stell.
Klemetsrud IL skal alltid jobbe for at flest mulig; barn, ungdom og voksne, skal ha mulighet til å
drive med organisert idrett i vårt nærområde. Det er viktig å poengtere at Klemetsrud IL er en
klubb i serie-og cupspill, som gir barn og unge en integrerings- og en konkurransearena, og et
lokalt idrettslag å utfolde seg i.
Klemetsrud IL har som mål at flest mulig, lengst mulig, har et godt tilbud lokalt.

Fullmaktsmatrise

Klemetsrud IL - 100 år i 2020

Mestring - selvstendighet og tilhørighet
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Medlemssystem (Rubic og LagetMitt)
Klemetsrud IL administrerer medlemmene gjennom Rubic. Sammen med Rubic følger
LagetMitt.net, som er et administrasjonsverktøy for lag og bane. Alle trenere og lagledere har
tilgang og skal alltid holde sine lag oppdatert i LagetMitt.net. Det gir et oppdatert
medlemssystem, og oppdaterte nettsider. Gruppestyrene sørger for å holde banekalendere
oppdatert, slik at foreldre og barn kan finne nødvendig informasjon på klemetsrudil.no.
Foreldre og utøvere skal til enhver tid finne sin aktivitet gjennom LagetMitt.net - app.

Nettsider
Nettsidene klemetsrudil.no er manges første møte med idrettslaget. Sidene har en relativt enkel
struktur og henter informasjon fra medlemssystemet og LagetMitt.net slik at all nødvendig
informasjon er lett tilgjengelig for de som ikke allerede har lastet ned LagetMitt-appen.
Klemetsrud IL bruker Facebook og ulike sider og grupper både til internkommunikasjon og
ekstern kommunikasjon.

Drakt- og utstyrsavtale
Klemetsrud IL er i slutten av en avtaleperiode med sportstøy fra Patrick. Avtalen skal reforhandles
i utgangen av 2021. Bakgrunnen for valg av Patrick ved forrige forhandlingsrunde var pris, kvalitet
og levering. Klubben forventer at levering skal fungere som normalt for 2021. Annet utstyr
handles inn av daglig leder fra utvalgte andre leverandører.
Det er ikke rom for å velge andre draktleverandører i avtaleperioden. Hovedstyret presiser at alle
lag og idrettsgrener er forpliktet til å være lojal til avtalen, gitt at Patrick har nødvendig utstyr i sitt
sortiment. Alle eventuelle alternative avtale klubben inngår skal gå gjennom hovedstyret og
administreres av daglig leder.

Sportsplan
Arbeidet med en revidering av idrettslagets overordnede sportsplan er startet i fotballgruppa.
Fotballgruppa er også tatt opp for å bli «kvalitetsklubb» (sertifisering fra fotballforbundet).

Økonomi
Året 2020 har vært et underlig år. Idrettslaget hadde budsjettert med et betydelig underskudd for
å bruke ekstra midler til å stimulere aktivitet i forbindelse med idrettslagets 100-årsfeiring.
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Det har vært tre hovedtrender:
1. Nedstenging av aktivitet har også medført mindre pengebruk.
2. Jubileumskostnader har blitt redusert, selv om utdeling av klubbdress til alle medlemmer
ble gjennomført.
3. Uventet ekstern støtte.
Hvilket betyr at idrettslaget totalt sett har gått med et overskudd fremfor et underskudd.
Klubben har en solid økonomi, men sliter med en del medlemmers betalingsvilje eller -evne, på
medlemskontingent og treningsavgift. Betydelig bidrag gjennom fritidsstipendordningen til bydel
Søndre Nordstrand har vært veldig viktig.
Hovedinntekten til klubben er hodestøtte, grasrotandel, bingoinntekt, sponsor (Senter Syd
Mortensrud) og medlemskontingent. De ulike idrettene driftes i hovedsak på treningsavgift, LAMmidler (lokale aktivitetsmidler) og prosjektstøtte til ulike store og små tiltak. Det er stor variasjon
mellom idrettene.
Overskuddet går inn i planene om å «flytte» deler av jubileumsfeiringen til en slags 101-årsfeiring.

Sponsor
Senter Syd Mortensrud takker for et langt og godt samarbeid med Klemetsrud idrettslag i 2020.
Det er trist for idrettslaget å miste en slik lokal samarbeidspartner. Som det lokale idrettslaget
søker vi støtte lokalt og ønsker å bidra lokalt. Fremover vil dette gi nye muligheter for andre
samarbeid.

Mortensrud idrettspark
Midlertidigheten
Om de nye litt forsinkede planene til Oslo kommune følges, vil det midlertidige klubbhuset og
fotballbanen litt lengre syd på området (omtrent der teststasjonen for covid-19 / parkeringen med
ladepunkter er i dag) stå klart en gang mellom anleggsoppstart i oktober 2021 og sommeren
2022. Det betyr at dagens lokaler, kiosken, Mortensrud aktivitetshus og Plasthallen blir revet, og
at byggingen av nye Mortensrud skole og fleridrettshallen starter.
Idrettslaget har lagt ned betydelig med ressurser, tid og arbeid for å få oppstarten av dette inn
på Oslo kommunes budsjett for 2021. Byrådet hadde prioritert bort Mortensrud, og måtte
overbevises for å prioritere det inn igjen. Dette er tungt og omfattende arbeid. Mange dyktige
mennesker har bidratt tverrpolitisk.
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Idrettslaget har også jobbet med flere instanser i kommunen for å få på plass kunstgress i
Klemetsrud idrettsplass (gressbanen) som et supplement når kapasiteten på Mortensrud
reduseres i byggeperioden. Dagens landhockeybane og 7-er-bane blir borte. Dette ser ut til å
være vanskelig for politikere å prioritere. Arbeidet med å vise byrådet viktigheten av dette
fortsetter i 2021. ISU støtter Klemetsrud idrettslag i dette.

Fremtidig anlegg
Parallelt med planleggingen av de midlertidige løsningene fra 2021/22 planlegges det omfattende
oppgradering av hele Mortensrud idrettspark, som kommer til å strekke seg fra der Plasthallen er i
dag og helt ned til fjernvarmeanlegget.
Klemetsrud idrettslag har ved flere anledninger spilt inn og poengtert mangelen på spilleflater for
fotball og mangelen av spilleflater i hall, i forslaget til ny idrettspark.
Klemetsrud idrettslag er veldig bekymret for planleggingen og stiller spørsmål ved prioriteringene
som er foreslått.
I Oslo kommunes planer gjøres det en tydelig prioritering av cricket og landhockey. Dette har gjort
samarbeidsklimaet med andre klubber og aktører vanskeligere etter at Klemetsrud IL tydelig har
tatt standpunkt og argumentert for større areal til fotball, siden rammene politikerne på Rådhuset
har satt for innhold i idrettsparken, gjør at det må prioriteres mellom idrettene. Klemetsrud IL
mener det både er plass til tilstrekkelig plass for fotball og landhockey og cricket, men er klar på
at idretter for barn og unge på tvers av kultur og sosiale lag bør prioriteres hvis det skal gjøres
prioriteringer.

Klemetsrud idrettspark
Klubbhus
I Enebakkveien står klubbhuset anno 1993 som blir brukt mer og mer av lag og årskull til
avslutninger. Klubbhuset har også tradisjonelt blitt leid ut til konfirmasjoner og lignende når det
har vært ledig.
Koronanedstengningen førte til ledig kapasitet for enkelte frivillige i idrettslaget, og klubbhuset har
derfor blitt pusset opp. Nytt kjøkken, nytt toalett, samt oppussing av kontor og selve
forsamlingslokalet gjør at klubbhuset fremstår nytt og innbydende. Det er investert i møteutstyr,
samt hengt opp to prosjektorer (donert til idrettslaget) med lerret.
Klemetsrud IL e-sport har tatt i bruk klubbhuset som alternativ arena til aktivitetshuset på
Mortensrud. Det betyr at de har nå to steder å holde aktivitet når restriksjonene er lettere.
Det har vært lite ekstern bruk av klubbhuset i 2020 grunnet situasjonen.

Klemetsrud IL - 100 år i 2020

Mestring - selvstendighet og tilhørighet

Side 6 av 31

Klemetsrud IL
Lofsrudveien 14, Oslo
kil@klemetsrudil.no
klemetsrudil.no
Org.nr. 977 35 5311

Gressbanen
Flere grupper brukte gressbanen i 2020. Banen er oppgradert med merking og måler pt. 56 x 99
meter som er godt innenfor å spille seniorfotball. Det er også gjort oppmerkinger for tre 5-baner,
og disse har vært flittig brukt av G2011 til trening og kamper.
Det er imidlertid noen utfordringer med jevn periodisk klipp av banen. Oslo kommune klipper
normalt banen, men ved flere anledninger har egne krefter måttet gjøre dette, når intervallene har
blitt lengre enn en uke.
Idrettslaget har tett dialog med Oslo kommune om drift og vedlikehold.
Idrettslaget er lovet kunstgress på dagens gressbane, og Oslo kommune har gjort en
forhåndskonferanse som konkluderte med at det, relativt uproblematisk, skal kunne anlegges.
Finansieringen gjenstår, og er spilt inn til byrådet.

Prosjekt grusbanen
I 2018 fikk Klemetsrud IL 1,75 millioner fra OBOS for å kunne legge midlertidig granulatfritt
kunstgress på banen (landhoceky) bak senter Syd. Prosessen for å få til dette har vært vanskelig,
samtidig som vi nå nærmer oss tiden for utbygging, og da blir ikke dette området tilgjengelig for
ballspill.
Klemetsrud IL og OBOS har derfor blitt enige om å bruke disse midlene på å legge et miljøvennlig
kunstgress på den lille grusbanen bak gressbanen i Klemetsrud idrettspark. Dette blir da OBOS
sin jubileumsgave til Klemetsrud idrettslag, og vil kunne ligge i «100 år til».
For å realisere dette har det vært nødvendig med ytterligere midler. Gjennom støtte fra Eckbos
Legat og vedtak fra forrige årsmøte om å bruke tilstrekkelig med midler, kan dette prosjektet
gjennomføres.
Sent i 2020 kom tillatelsen fra Plan og bygningsetaten, Oslo kommune, på plass. Tidligere på året
ga også kultur- og idrettsetaten tillatelse under forutsetning av tillatelse fra Plan og bygg, samt at
idrettslaget selv står for vedlikehold.
Arbeidet igangsettes i mars/april 2021 og tar 4-6 uker.

«Barnehagen» / dugnad
I forbindelse med mye dugnadsarbeid i Klemetsrud idrettspark (2019 og 2020) har den gamle
«barnehagen» kommet frem fra trærne. Idrettslaget ønsker å gjøre nødvendige reparasjoner slik at
klubben kan bruke huset som lager / oppbevaring når lokalene på Mortensrud blir redusert. I
tillegg er det lagt planer for en oppgradering av kiosken (Klemetsrud idrettsplass) og platting/
tribune.
Bakgrunnen for intensiveringen av arbeidet i Klemetsrud idrettsplass er vekst i idrettslaget, samt
byggeplanene på Mortensrud som vil redusere fotballkapasiteten der. Idrettslaget vil derfor legge
til rette for at fotballgruppa (og andre idretter) skal kunne fortsette å inkludere flest mulig i aktivitet.
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Stiftelsen KIL miljø
Drift
Stiftelsen KIL miljø er en ideell stiftelse som er satt til å drifte Plasthallen og bygningsmassen
rundt. Stiftelsen driftes i dag på et minimum, men tilstrekkelig til at Mortensrud aktivitetshus kan
bruke lokalene og at Klemetsrud IL kan ha aktivitet i Plasthallen. Stiftelsen har et styre bestående
av tre personer og utnevnes av hovedstyret i Klemetsrud IL på årlig basis.
Stiftelsen får noe administrativ støtte fra idrettslaget. Vedlikehold gjøres både av leverandører og
på dugnad.
Plasthallen er ferdig som sportsarena. For videre drift kreves det betydelig vedlikehold.
Idrettslaget ser frem imot at sesongen 2021/22 skal kjøres i Klemetsrudhallen (fjellhallen), og at
idrettene kan videreutvikle seg der under gode forhold.

Økonomi
Økonomien i stiftelsen er relativt liten. Bydelen betaler leie for bruken av Mortensrud aktivitetshus,
og Klemetsrud IL betaler strøm-, vask-, og fyringsutgifter gjennom året. I tillegg har det vært noe
utleie. Utleie er begrenset først og fremst til sportslig aktivitet hvis det ikke går utover Klemetsrud
ILs regulære aktivitet. Året 2020 har hatt meget begrenset ekstern aktivitet.

Nytt styre i Stiftelsen KIL Miljø
Det ble foretatt en endring i styret i stiftelsen i 2020. Nytt styre er:
Geir Bølstad (ny)
• Styreleder
• Styremedlem Kyrre Alvær (ny)
• Styremedlem Desiree B. Harrison

Idrettene
Fotball
Fotballgruppas organisering
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives på frivillig basis. Styret har i 2020 bestått av seks faste
medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant medlemmene i klubben, og styret har i løpet
av året fått helt nødvendig bistand fra både trenere/lagledere, foreldre og frivillige.
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Fotballstyret 2020
Leder: Gunnar Romsaas
Styremedlemmer:
Anders Solem
Lotte Baksaas
Usman Sharif
Maria Syrrist
Ole Ødegård

Styret har avholdt 11 styremøter i 2020. I tillegg er det avholdt sju møter i sportslig utvalg og
møter i respektive grupper. Det er også avholdt møter med fem av ungdomslagene.

Andre tillitsvalgte/verv 2020
Dommeransvarlig:

Tom Henning Øvrebø

FIKS-ansvarlig:

Ivar Nicolaysen

TINE fotballskole:

Farukh Qureshi

Sportslig utvalg:

Tom Henning Øvrebø, Rizwan Ali, Ole Ødegård, Lotte Baksaas, Ivar

Nicolaysen og Gunnar Romsaas
Fair Play-komité:

Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde

Kasserer/regnskap:

Geir Bølstad/Siri Hasli

Mortensrud festival: Morten Nydal
Valgkomité:

John Ivar Myrvoll og Rizwan Ali

Økonomi
Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. I 2020
skapte koronasituasjonen stor usikkerhet og påvirket driften betydelig. Det har derfor vært
utfordrende å planlegge økonomien gjennom året, noe som har gitt behov for stram styring av
utgifter og fokus på inntekter, særlig fra treningsavgifter. Regnskapet endte med et plussresultat
på NOK 140.676.-, mot et budsjettert overskudd på NOK 73.500.-. Overskuddet overføres til
fotballgruppas egenkapital som gir gruppa et handlingsrom ved uforutsette utgifter, eller ønske
om å iverksette investeringer eller aktiviteter som overstiger inntektene i et normalår.
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Det positive resultatet kan i all hovedsak tilskrives betydelige reduserte utgifter som følge av
redusert aktivitet i 2020 sammenlignet med et normalår. Mens de enkelte spillergruppenes innsats
for å inndrive treningsavgift/søke støtte avverget et betydelig inntektstap fra treningsavgifter.
Avlysning av Premier League Camp, samt reduserte kostnader til dommere, deltakelse i serie og
cup-er utgjorde de største enkeltbesparelsene i forhold til budsjett, til sammen NOK 198.000,
fratrukket budsjetterte sponsorinntekter.
Inntekt fra treningsavgifter beløp seg i 2020 til NOK 576.536.- sammenlignet med NOK 663.389.- i
2019.
Øvrige inntektsførte tilskudd fra eksterne finansieringskilder i 2020:
Beløp

Prosjekt

Tilskuddsordning

Tilskuddgiver

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Oslo idrettskrets

Frivillighetsmidler

Bydel Søndre Nordstrand

100 000 Covid-19-tiltak

OBOS gir tilbake

OBOS Bbl

300 309 Hub Mortensrud

Oslo Sør-satsingen

Bydel Søndre Nordstrans /
Oslo kommune

199 851
20 000 Tilskudd satsning på
unge trenere

Baner og anlegg
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 32 lag i seriespillet og 460
aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer.
Fotballgruppa vil få betydelig redusert kapasitet i en overgangsfase når utbyggingen bak senter
Syd starter opp en gang mot slutten av 2021, starten av 2022.
Som en del av byggefasen vil landhockeybanen, 7-er-banen, 3V3-banen og Mortensrud
kunstgress graves opp, eller omdisponeres. Det ble derfor lagt ned en betydelig innsats høsten
2020 for å sikre at Oslo kommune oppretter en midlertidig bane, mens utbyggingen pågår. Denne
ble til slutt lagt inn i kommunens endelige budsjett for 2021.
Når utbyggingen etter planen er ferdig i 2024/25, vil Mortensrud idrettspark inneholde en 11erbane med undervarme og en 7-erbane for fotball. I tillegg bygges det ny flerbrukshall og
landhockeybane. På tross av nye baner innebærer forøvrig ombyggingen i realiteten redusert
kapasitet for fotballgruppa. Dette skyldes at landhockeybanen bak Senter Syd ikke blir erstattet
for fotballen sin del.
Det jobbes derfor parallelt med å ruste opp gamle Klemetsrud idrettspark, med en ny granulatfri
7-erbane. For å erstatte kapasiteten som forsvinner når landhockeybanen graves opp, jobbes det
også med å finne en løsning for en ny 11-erbane med kunstgressdekke der naturgresset ligger i
dag.
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Kunstgress øvre
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017.
Vintersesongen 2019/20 forløp som normalt. Vi hadde til tider mye is som resulterte i dårlige
baneforhold i løpet av vintersesongen.
På grunn av koronasituasjonen ble banene betydelig mindre brukt fra 12. mars til medio mai enn i
en vanlig sesong. Pandemien gjorde også at den årlige dugnaden ble avlyst og erstattet av en
dugnad gjennomført av en liten gruppe frivillige. Smittesituasjonen gjorde at Bymiljøetaten ikke
gjennomførte sin årlige befaring.
Etter nedstengningen opplevde fotballgruppa store utfordringer med at banen i løpet av
nedstengningen var blitt et sted å oppholde seg for store gjenger med ungdommer og unge
voksne, og et sted for uønsket aktivitet knyttet til dopsalg og -bruk. Dette løste seg gradvis
etterhvert som fotballaktiviteten tok seg opp, og som følge av godt samarbeid med politi.
Banen er fortsatt i relativt god stand, og det har ikke vært behov for å tilføre granulat. Påfyll av
granulat kan medføre en kostnad på omlag 50.000,- avhengig av mengde som må tilføres.
Fotballgruppa har kontrakt med Bymiljøetaten om vinterdrift på kunstgresset (for egen regning),
og benytter oss av TBB Eiendomsdrift AS (tidligere Ren-Vakt A/S) som snørydder – samarbeidet
fungerer tilfredsstillende. God vinterdrift er nødvendig for at klubben kan opprettholde aktiviteten
gjennom vinteren. Samtidig er kostnaden knyttet til vinterdrift betydelig. Å følge opp avtalen og
arbeidet er derfor en prioritert oppgave for fotballstyret og Klemetsrud IL.

Mortensrud 5-er kunstgress og 3V3-bane
Det granulatfrie kunstgresset ved gangveien til Mortensrud kirke er ujevnt, men i tilfredsstillende
stand. Banen brukes ittig av de yngste lagene. I 2021 ble banen delvis lånt ut til Mortensrud Aker
Sportsklubb og Oslo bandyforbund. Behovet for å låne banen kommer av at banesituasjonen for
landhockey i Oslo er utfordrende, og at det granulatfrie kunstgresset er egnet for landhockey.
Klemetsrud IL fotball besluttet derfor å låne bort banen mandag til torsdag etter kl 20.00, samt
lørdager. Dette er tider barnefotballen ikke trener eller spiller kamper.

Kunstgress nedre
Landhockeybanen er i en svært dårlig forfatning. Den er nedslitt, samtidig som grunnboring som
ble foretatt i 2019 har gitt store sår i dekket, noe som medfører en HMS-risiko ved bruk.
Fotballstyret valgte derfor ikke å benytte denne banen i 2020, og kommer heller ikke til å benytte
den i 2021, når treningstider settes opp.
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Klemetsrud gressbane (Enebakkveien)
Klemetsrud idrettsanlegg består av klubbhus med garderober og gressbane som er merket for
7er- og 11er-fotball.
Området er blitt betydelig opprustet de siste to årene, som følge av innsats fra ildsjeler med
utgangspunkt i 2011-gruppa. Det er gjort et omfattende arbeid med å rydde rundt banene, og
legge til rette for ny 7-erbane i sydenden av naturgresset. Flere lag hadde som følge av dette
anledning til å benytte banen til trening i løpet av sommersesongen, noe som ga bedre kapasitet
på Mortensrud kunstgress, samt 5-er-banene. Lysmastene ved banen virker ikke, men det jobbes
for å nne alternativer til banebelysning.
Den planlagte 7-erbanen med kunstgressdekke er støttet av OBOS og Eckbos legat. I tillegg har
fotballgruppa bevilget NOK 250 000 av gruppas egenkapital for å realisere prosjektet. Arbeidet
ledes av KILs sentralstyre, men det vil være en prioritert oppgave for styret i fotballgruppa i 2021.

Haller og gymsaler
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres
gymsaler.
Gymsalen på Mortensrud Skole er normalt sett mye i bruk, mens det er en utfordring at gymsalen
på Stenbråten er liten. Denne blir derfor kun brukt av lagene med de minste barna. I tillegg har
fotballgruppa noe tid i Klemetsrudhallen.
Hallkapasiteten på området er for dårlig, og situasjonen blir ytterligere utfordrende når plasthallen
rives. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at KIL og fotballgruppa blir tildelt mer tid i
Klemetsrudhallen.
Som følge av smittevernrestriksjoner var hallene stengt i store deler av 2020.

Kiosk
Kiosken holdt stengt under det meste av vårsesongen, men åpnet igjen når restriksjonene ble
lettet i juni. En viktig målsetting med kiosken er å ha et samlingspunkt for våre medlemmer og ha
voksne til stede. Oppholdsrommet brukes ittig til møter.

Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært varierende. I år ble det gjort en endring i
åpningstidene, slik at åpningstidene fulgte kampprogrammet. Denne praksisen vil mest sannsynlig
bli videreført i 2021.
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Kiosken opplevde svært god omsetning i uken der det både ble arrangert sommerskole for
bordtennisgruppa og Tine Fotballskole. På grunn av smittevernrestriksjoner ble både Mortensrud
festival og andre arrangement i løpet av året avlyst. Det reduserte inntektene. Tapte inntekter ble
forøvrig til en stor grad dekket inn av koronastøtte fra OBOS.
Det var i løpet av 2020 to innbrudd i kiosken. Utbyttet var begrenset, men gjerningspersonene
knuste to vinduer. Innbruddet ble fulgt opp av politi. To av gjerningspersonene utførte
samfunnsoppgaver for KIL i etterkant, for å gjøre opp for seg.

Idrettsutstyr og materiell
Utstyrsleverandøren til klubben har etablert lokalt lager hos oss. Det har gjort levering av utstyr
mer pålitelig ved at vi til enhver tid har standardvarer på lager. Likevel var det fortsatt
leveringsvansker på drakter før oppstart i 2020-sesongen. Utbruddet av korona og utsettelse av
sesongstart gjorde allikevel at alle lag kk drakter i tide til seriestart. A-laget har fått
overtrekksdresser, bortedrakter og egen utstyrsbod i speakerboden.
Det er fortsatt for stort svinn av baller. Alle 40 vinterballer som ble anska et i 2019 ble borte i løpet
av sesongen. KIL har derfor anska et 40 nye vinterballer til 2020/2021-sesongen. Det er også
etablert et felles utstyrsbur i utstyrsbrakka. Her skal vinterballene og annet fellesutstyr
oppbevares. Det er for få utstyrsbur til alle lag. De eldste lagene blir derfor prioritert. Fotballstyret
oppfordrer forøvrig lagene til å samarbeide, og dele på bur. Vi har byttet kodelås på ytterdøren til
boden og vi har satt inn ny varmeovn.
Vi har installert kombinert vaskemaskin og tørketrommel på badet i kiosken. Lagene kan vaske
overtrekksvester og drakter her.

Informasjonskanaler
Klemetsrud IL har brukt mye tid på å lære lagledere og trenere opp i medlemsverktøyet Rubic.
Løsningen begynner nå å bli innarbeidet i klubben, og de este lagene har valgt dette som
kommunikasjonskanal. Rubic er et system der nettsiden www.klemetsrudil.no, medlemssystem,
banefordeling, kalenderintegrasjon, organisering av lag og fakturering med mer er integrert i ett
system.
Nettløsning og app (lagetmitt.net) har også en rekke smarte løsninger for å få sendt/mottatt
informasjon til spillere og foreldre med noen enkle tastetrykk. www.klemetsrudil.no er
hovedkanalen fra Klemetsrud IL til medlemmene og omverdenen. Forøvrig har Klemetsrud IL
pro ler på Facebook og Instagram. Som kommunikasjonskanal med lagledere, foreldre og trenere
benyttes Facebook-kanalen Lagledere, foreldrekontakten og trenere, samt den månedlige
oppdateringen via e-post-bulletengen «Nytt fra fotballgruppa» som to hovedkanaler.
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Trener- og lagledermøte våren 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Forøvrig ble det
avholdt trener- og laglederforum digitalt i desember 2020. I 2021 er planen å gjennomfør to trenerog laglederforum, et på våren og et på høsten. Disse vil skifte noe form fra tidligere, og rettes inn
mot sportslig utvikling av klubben. Forøvrig vil det jobbes videre med kommunikasjonskanaler ut
til øvrige medlemmer.

Dugnader
Det er avholdt vår- og høstdugnad på idrettsanlegget på Mortensrud. I tillegg er det avholdt ere
dugnader på Klemetsrudbanen for å rydde skog på og rundt anlegget for å klargjøre anleggsvei
og ny KG 7'er bane.
Det har vært ere tilfeller av hærverk på kunstgresset. Ruteknusing og tagging. Vi forsøker etter
beste evne å holde hus og utstyr ved like uten å bruke for mye ressurser på det i og med at alt
uansett snart skal rives.

Dommere
Dommergruppa i Klemstrud IL har i 2020 bestått av 7 autoriserte dommere og 8 klubbdommere.
Klubben er godt fornøyd med antall autoriserte dommere, men vi har dessverre mistet mange
klubbdommere de siste årene (i 2019 hadde vi 16 klubbdommere). Det var heller ingen som
meldte seg på klubbdommerkurs før 2020-sesongen. Årsakene til mindre interesse for å være
klubbdommer er nok sammensatte, men noe av årsaken skyldes nok dårlig kamptilbud i 2020
grunnet covid-19.
Også våre autoriserte dommere har i 2020 fått et dårlig kamptilbud på grunn av avlyst seriespill,
men vi håper og tror at dette vil bedre seg i 2021. Dommergruppa er en viktig del av Klemetsrud
IL, og de representerer klubben vår på en ott måte. Styret vil ha et fortsatt fokus på å utvikle
dommergruppa og gjøre sitt beste for at det å dømme fotball også kan være en attraktiv og
lærerik aktivitet i tiden framover.
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FairPlay
FAIR PLAY-utvalget har behandlet få saker i 2020-sesongen. Noe av årsaken er nok at mye
kampaktivitet har blitt avlyst pga. korona. Samtidig opplever vi at klubbens aktive medlemmer har
fått en større bevissthet rundt FAIR PLAY og at ere tar dette på alvor. Det jobbes godt i ere ledd
og klubben vil fortsatt ha et fokus på FAIR PLAY i tiden som kommer. Dette er bl.a. en viktig del i
utviklingen av Klemetsrud IL som kvalitetsklubb. Forut for 2020-sesongen måtte vi avlyse FAIR
PLAY-samlinger pga. covid-19, men vi håper å få til en fellessamling før 2021-sesongen. Spillere,
trenere og lagledere skal også kommende sesong underskriver FAIR PLAY-kontrakt.

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg ble etablert i 2019. Utvalget består av representanter fra de ulike aldersklassene,
FairPlay-utvalget, samt et medlem med lang fartstid i klubben. I tillegg sitter minimum en
representant fra fotballstyret i utvalget.
Sportslig utvalg har i løpet av 2020 hatt syv møter. I tillegg har utvalgets medlemmer hatt møte
med samtlige trenere av ungdomslagene og A-lag, minus ett. Som del av arbeidet med å
kvali sere Klemetsrud IL til kvalitetsklubb, fungerer sportslig utvalg også som styringsgruppe for
dette arbeidet. Utvalget har også fulgt opp arbeidet med å opprette skoleringsplan for
fotballgruppa.
Mandat for sportslig utvalg ligger som sak til vedtak i årlig møte for fotballgruppa.

Sportsplan
Sportsplan for Klemetsrud IL ble rati sert etter en høringsrunde blant klubbens medlemmer med
høringsmøte på Klemetsrud IL sitt klubbhus 14. mai 2020. Planen ligger tilgjengelig på
www.klemetsrudil.no/sportsplan
Sportsplanen inneholder også en handlingsplan, med ambisjoner for hvor klubben skal være om
fem år. Klemetsrud har som mål at klubben skal ha lag i alle aldersklasser, A-lag for damer og en
ambisjon om at A-lag for menn skal kvali sere seg for 4. divisjon innen 2025.
Det er også vedtatt en intensjon om å opprette en årlig treningsleir i sommerferien, med trenere
tilknyttet Premier League-klubber. Koronasituasjonen tillot ikke et slikt arrangement i 2020. Det vil
være en prioritert oppgave å få til en slik treningsleir i 2021. For å nansiere en slik leir, foreslår
fotballstyret at deler av overskuddet fra fotballgruppa i 2020 investeres i dette arrangementet.
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Som en konsekvens av retningen som er satt i sportsplan, utvikles det også en skoleringsplan for
klubben. Denne skal gi klubben en spillestil, et planverk for hvert årstrinn og en praktisk løsning i
form av et verktøy som trenere kan bruke på feltet.

HUB Mortensrud
Klemetsrud IL fikk i 2020 støtte fra Oslo sør-satsingen til å sette i gang forprosjekt for et nytt
fritidstilbud sammen med Lofsrud Skole, etter skoletid. Konseptet heter Hub Mortensrud og skal
utvikles stegvis år for år de kommende tre årene. Høsten 2024 skal det stå på egne ben
økonomisk.
Tilbudet ble iverksatt som et rent fotballtilbud med et todelt tilbud; et for de som ønsker å jobbe
målrettet med å utvikle bedre fotballferdigheter, og et for de som legger mest vekt på en sosial
tilnærming til aktiviteten. På sikt skal tilbudet utvikles til å omfatte flere idretter og aktiviteter.
Tilbudet utvikles i tett samarbeid med skolen og andre organisasjoner og idrettsklubber på
området.
Målet er å tilby ungdommene en arena for utvikling etter skoletid med utgangspunkt i idretten,
men med et bredt spekter av aktiviteter som utfyller skolens tilbud.
Oppstarten ble høytidelig markert med Byrådsleder Raymond Johansen 14. september 2020.
Fram til innstrammingene i smittevernreglene ved starten av november, deltok ukentlig i snitt 50
barn på treningene. Det var særlig populært med innetrening utover høsten. Deltakelsen dalte
etter at hallene ble stengt, men har tatt seg opp igjen med de siste lettelsene i smittevernreglene
fra starten av februar 2021.
Det er også søkt om midler til et tilsvarende konsept for Mortensrud skole.

Kvalitetsklubb
Mot slutten av 2020 besluttet fotballgruppa sammen med Klemetsrud IL å starte prosessen for å
kvalifisere KIL fotball til NFF kvalitetsklubb. Dette er en omfattende prosess som setter strenge
krav til driften av fotballgruppa, men som vil gi gruppa tydelige rammer og regler når prosessen er
ferdigstilt.
Slike rammer er nødvendig for å gi Klemetsrud IL fotball en tydelig retning når trenere, lagledere,
styre og ledelse følger generasjoner og derfor skiftes ut jevnlig. Å være kvalitetsklubb gir også
enkelte fordeler. Eksempelvis har kvalitetsklubber fortrinn når det søkes om kursing for trenere,
lagledere og tillitspersoner der det er begrenset med plass.
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Kursing
Det satses på keeper-, spiller, trener- og lederskolering i KIL. I 2020 ble det arrangert klubbnært
C-trenerkurs/ grasrottrenerkurs. I alt deltok 16 av klubbens trenere på et eller flere av delkursene.
Kurset ble påvirket av korona, men ble fullført høsten 2020 som digitalt kurs. Det er satt opp nytt
klubbnært kurs i 2021, med alle fire delkurs.

Det jobbes også godt med utvikling av spillere. En av klubbens spillere fra G2007 ble tatt med på
kretslagstreninger høsten 2020. Denne spilleren meldte senere overgang til VIF. Det jobbes også
videre med å etablere flere kurs for spillerne, som keeperkurs, dommerkurs og trenerkurs.

Lag og sportslige resultater
I 2020 har 32 lag vært aktive, fire flere enn året før. Det ble kun gjennomført halv sesong. Lagene
deltok på få cup-er på grunn av koronasituasjonen. Ungdomslagene gjennomførte OBOS-cup.
Koronasituasjonen la også store begrensninger på aktiviteten for A-laget og M40, som ikke fikk
gjennomført sine sesonger.

Senioravdelingen
Senioravdelingen har i 2019 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40) og Futsal herrer. Det
har ikke vært serieaktivitet etter mars 2020.

A-lag
De strenge smittevernreglene medførte at A-laget verken deltok i seriespill eller spilte andre
former for kamper etter mars 2020. Det har også vært utfordrende å gjennomføre treninger som
normalt.
Ved inngangen til 2021 er derfor A-laget i en situasjon der laget må startes opp på nytt, delvis
med nye spillere. Laget trenes av Ednan Mohammed og Rizwan Mohammad, som har trent laget i
2 sesonger. Før 2021-sesongen er det behov for å styrke støtteapparatet med en lagleder.
Det å ha et stabilt og sterkt A-lag, med de riktige rollemodellene, vurderes som en nøkkel for
videre utvikling av fotballgruppa i Klemetsrud IL. Et stabilt godt A-lag vil gjøre klubben mer
attraktiv, samtidig som det er en arena for å utvikle unge lovende spillere helt ned til G15.
Samtidig har A-lagets kamper potensial til å samle tilskuere og skape lokale begivenheter. Styret
sammen med sportslig utvalg foreslår en ambisjon om at A-laget skal nå 4. divisjon innen 2025,
forutsatt at en slik satsing skjer i tett samarbeid med annen aktivitet i fotballgruppa.
Klemetsrud IL - 100 år i 2020

Mestring - selvstendighet og tilhørighet

Side 17 av 31

Lofsrudveien 14, Oslo
kil@klemetsrudil.no
klemetsrudil.no
Org.nr. 977 35 5311

Tre ressurser fra A-laget er i 2021-sesongen trenere på G2005 og G2006.

Futsal herrer
Klemetsrud IL rykket ned fra futsal 1. divisjon sesongen 2019/2020, og spiller nå i 2. divisjon.
Sesongen 2020/2021 ble avlyst. A-lagstrenerne Ednan Mohammed og Rizwan Mohammad har
ansvaret for futsallaget. Laget opplevde betydelig holdningsproblemer i 2019/2020-sesongen. Før
en eventuell ny sesong, må disse utfordringene tas tak i.

M40 Old boys
Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. Før sesongstart opplevde
laget for første gang på noen år, et tilsig av spillere. Men laget har i løpet av 2020 ikke spilt
kamper, og kun trent sporadisk. Dette har gjort det utfordrende å opprettholde en stabil
spillergruppe. Laget er derfor ikke meldt på i seriesystemet for 2021, men vil antakelig eksistere
videre som treningsgruppe.

Ungdomsavdelingen
Juniorlag
For første gang på ere år stilte Klemetsrud IL i 2020 med juniorlag i serien. Laget hadde
hovedvekt av spillere fra 2003-årgangen, men bestod av spillere fra ere årganger og spilte derfor
i serien for G19, framfor G17. Laget deltok i 3. divisjon, der de møtte hard motstand, og til slutt
endte på sisteplass med ett poeng. Juniorene hadde forøvrig god utvikling gjennom høsten, og
kk poeng mot Bøler. Laget satser mot ny sesong i 3. divisjon i 2021.
Trenere og lagledere: Adeel Ahmad og John Ivar Myrvoll.

G2004 (G16)
Gutter 16 år mistet mange spillere før seriestart 2020, og måtte til slutt trekke laget. Årsaken var
en kombinasjon av en liten spillerstall, standarden på treningene og at nøkkelspillere valgte å gå til
andre klubber i nærområdet.
Lagledere: Ulf Fjelldal og Petter Johannessen

G2005 (G15)
2005 bestod i 2020 av to lag med 32 gutter registrert før sesongen. Årgangen stilte med et 11’er
lag i 1. divisjon og et 11-er-lag i 4 divisjon. I tillegg stilte laget i OBOS-cup.
Mestring - selvstendighet og tilhørighet
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Lag 1 møtte hard motstand i serien, men opplevde en viss oppsving fra 2019-sesongen, og endte
til slutt på nest siste plass, A-poeng med laget foran. Sesongen ble avsluttet med 5-2 seier mot
Grei på plassen over, i siste seriekamp.
Lag 2 klarte seg godt, vant sin gruppe i 4. divisjon 11’er, og ble eneste seriemester for Klemetsrud
IL i 2020-sesongen.
G2005 mistet mange spillere i løpet høstsesongen og teller ved inngangen til ny sesong 21
spillere.
Trener- og støtteapparat G2005 i 2020: Sondre Svartdal, Fatmir Kjamili, Petter Nielsen, Jan
Christian Jensens, Frode Engseth og Isaac Ochieng

G2006 (G14)
G2006 startet 2020 med 25 spillere og nytt trenerteam. Målsetningen var å forsvare
seriemesterskapet fra 2019 for lag 1, samt opprettholde et lag nr. 2 for spillere med noe lavere
ambisjonsnivå. Gutta hadde også samlet inn en stor sum penger gjennom diverse dugnader, og
alt var klart for deltagelse på en stor internasjonal turnering i Danmark i mai 2020. Januar/februar
gikk veldig bra, med mange gode treningsøkter og ere treningskamper med gode resultater for
både lag 1 og 2. Lag 1 deltok også på en vinterserie der de vant samtlige kamper.
Men koronanedstengingen gikk hardt utover G2006, og laget kk problemer med å komme
skikkelig i gang igjen når det ble åpnet for dette i midten av april. Laget mistet mange spillere og
måtte til slutt trekke lag 2.
For førstelaget ble seriespillet i 2. div ”tyngre” sportslig enn i gullsesongen 2019. Fasiten ble 2
seire , 2 uavgjort og 5 tap – og dermed 9. plass, to mål unna 5. plassen. OBOS-cup ble en opptur
der laget tok seg videre til 3. runde. Til tross for en svært vanskelige sesong har laget klart å
videreføre ett G2006-lag i Klemetsrud også i 2021 sesongen.
Trener og støtteapparat G2006; Hassnain Bashir, Amin Askali og Abdi Ali. Svein Sigurd Larsen var
lagleder.

G2007 (G13)
2020-sesongen ble også for G13 (G2007) en sesong utenom det vanlige. Tilbudet gjennom hele
året var likevel godt, og G2007 var i gang igjen med trening allerede til påske med tilpasset
trening. Høstsesongen startet omtrent som normalt for gruppas tre påmeldte lag i 1., 3. og 5.
divisjon. Årskullet er relativt stort (rundt 40 registrerte spillere) med god spredning i nivået.
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Laget i 1. divisjon hadde en noe ujevn sesong, der de spilte jevnt mot de beste, og tapte mot
noen av de svakere lagene, men endte til slutt midt på tabellen (6. plass). 2. laget opplevde en
svak start på høstsesongen etter korona-pausen, men etter en sterk sluttspurt, endte laget til slutt
på 6. plass, A-poeng med de to lagene foran, og re poeng bak 1. plassen.
3. laget gjennomførte en sesong på det jevne, og endte til slutt på nest siste plass. Det ble en
seier og to uavgjort på en halv sesong.
Trener og støtteapparat G2007: Nabil Saleem, Frode Engseth, Aleksander Castberg, Chris
Harrison, Kyrre Alvær, Lars Erik Antonsen og Gunnar Romsaas.

Barnefotballen (6-12 år)
Barnefotballen har gjennomført en n sesong, der lagene rapporterte om god stemning når barna
omsider kk lov til å spille kamper igjen. I alt 314 barn fordelt på 16 lag rakk å spille 150
seriekamper. Selv om antallet barnelag gikk ned fra 18 til 16 fra 2019 til 2020, har antallet spillere i
barnefotballen økt markant i løpet av sesongen, med om lag 40 prosent. Den positive utviklingen
skyldes også at jentelagene etter hvert begynner å gjøre seg gjeldende i ere årganger. De este
årgangene teller nå 40 spillere inkludert jenter og gutter, den største teller 75.
Uten foreldretrenere og lagledere ville aktiviteten i Klemetsrud IL fotball stoppet opp. Takket være
denne betydelige innsatsen opplever klubben vekst, samtidig som det er et stort engasjement for
å utvikle seg som trenere for barna. 16 trenere deltok på klubbnært C-trenerkurs i 2020, mens 11
trenere er påmeldt neste runde i 2021.

Etablering av nye lag
Det ble opprettet nye treningsgrupper for gutter 2014 i september etter skolestart. Antallet spillere
har økt jevnt gjennom høsten, og gruppa teller nå 23 barn. Det er rekruttert re trenere og
lagledere til dette kullet. Det ble også forsøkt oppstart for ere yngre jentelag. Dette har vist seg
utfordrende, men det jobbes videre jenter 2012/2013 i første omgang, mens det på sikt er
sannsynlig med en kombinasjon av 2014 og 2015. Gutter og jenter 2015 har allerede satt i gang
aktivitet, siste året i barnehagen.

Avvikling av lag
Klemetsrud IL måtte i 2020 trekke to lag fra seriespill, G2004 og G2006-2. Junior 19 ble justert
ned et nivå, fra nivå 2 til nivå 3.
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Ventelister
Det gjøres en betydelig innsats fra ventelisteansvarlig for å følge opp ventelister, samtidig som
lagene har tatt i mot nye spillere, på tross av at enkelte årganger har få trenere. Det gjør at antallet
barn og unge på venteliste ved utgangen av 2020 var lavt. Ansvarlig for ventelistene i 2020 har
vært Tor Arild Svela.

Arrangementer
Fotballgruppa hadde planlagt flere større arrangementer i løpet av 2020, men endte opp med kun
å gjennomføre Tine Fotballskole, som følge av korona-pause og strenge smittevernregler.
Tine fotballskole
Tine fotballskole ble gjennomført i juni, rett etter at de strengeste smittevernreglene ble opphevet.
Skolen opplevde godt besøk, med 75 deltakere. Skolen inngikk også som en del av
fotballgruppas satsing på å rekruttere og utvikle unge trenere, et prosjekt støttet av bydel Søndre
Nordstrand gjennom frivillighetsmidler. 9 instruktører fra juniorlaget stilte som instruktører. Det
bidro til god stemning.

Futsal
Det er fotballgruppa som organiserer futsalaktiviteten. Futsallagene tar utgangspunkt i tilsvarende
årgang i fotball, og gir mange fotballspillere en god vinteraktivitet. Det har vært vanskelig å få nok
treningstid innendørs i vinter pga. stengte gymsaler, og alle konkurranser og cup-er har vært
avlyst.

Håndball
Håndballgruppas organisering
Styret i håndballgruppa ønsker å legge til rette for aktiv og inkluderende idrett i lokalområdet. I
klubben var det 105 aktive spillere pr. 31.12.2020. Det er en oppgang på 35 spillere på et år.
Det er i perioden avholdt 7 styremøter.
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Styrets sammensetning (lag representert)
Styreleder

Øyvind Hov (2012 & 2014)

Styremedlem Kanutte Huse (2010 og 2007)
Styremedlem Tom Harald Isakka Dahl (2013)
Styremedlem Katrine Berg Tollefsen (2012)
Styremedlem Johan Wånge (2012)

Ansvarsområder
Speaker:

Ingen pr i dag

Kiosk:

Bjørg Iren Myrvoll

Økonomi:

Flyttet til daglig leder

Medlemsansvarlig:

Johan Wånge

Reisecupansvarlig:

Kanutte Huse

Søknadsansvarlig:

Øyvind Hov

Utstyrsansvarlig:

Katrine Berg Tollefsen

Dommerkontakt

Øyvind Hov

Representasjon:

Styreleder har møtt på styremøtene til hovedstyret i Klemetsrud IL.

Regnskap 2020
Årsresultatet for 2020 er et overskudd på kr 40.370. Det var budsjettert et overskudd på kr 6.910.
Inntektene var budsjettert til kr 246 250 kr, og endte på 204 875 kr. Utgiftene var budsjettert til kr
239.520, og endte på kr 164 605.
Koronasituasjon som startet i mars har påvirket driften kraftig. Det største inntektstapet er på
treningsavgifter da det var planlagt vesentlig mer vekst enn det som ble realiteten. I tillegg hadde
håndballgruppa i overkant av kr 25.000 i treningsavgifter som ikke var betalt ved utgangen av
2020. De andre inntektspostene er i nærheten av budsjett. Andre inntekter er knyttet til rydding i
gamle lagkasser til lag som ikke eksisterer lengre.
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Lønnskostnadene har vært på nivå med budsjett. Vi har lønnet våre trenere og dommere som
normalt selv om både treningsaktivitet og kampaktivitet har vært mindre enn normalt. Idrettsutstyr
er kr 27.474 høyere enn budsjett og skyldes at vi har investert en del i nye baller, annet
treningsutstyr og draktsett. Idrettsfaglig bistand på kr 12.890 er knyttet til appen Learnhandball
som gir trenere ferdig opplegg for trening for de forskjellige årsklassene. Dommerhonorar er
marginalt høyere enn budsjett, og skyldes at siden vi ikke har egen kvalifisert dommer 1 dommer
så blir vi fakturert kr 15.000 for dette. Ellers er dommerkostnader knyttet til kostnader til dommere
ved kamp. Påmelding serie og cuper er kr 34.970 lavere enn budsjett og er knyttet til mindre
kampprogram.
Overskudd vil bli tillagt egenkapitalen til håndballgruppa.

Kiosken
Kiosken har kun vært åpen frem til mars. Det var da få kamper, men vi rakk å ha en loppetassen
cup som er årsaken til at inntektene allikevel ble såpass høye. Vi fikk i løpet av sesongen ny
kioskansvarlig, men vi venter er fremdeles på at kioskdriften skal komme i gang igjen.
Halldrifter pusset opp kiosken i 2019 og det er også gjort noen tiltak nå i 2020 i form av nytt
gitter. Klemetsrud håndball har egne skap og kjøleskap i kiosken.

Trenere
Det å skaﬀe trenere til klubben er en løpende utfordring, men vi har pr i dag trenere til alle lag.
Totalt er det 7 trenere fordelt på 5 lag. Av våre trenere er det 3 som har barn på lag. De fire andre
trenerne er jenter i alderen 15 til 18 år som gjør en fantastisk innsats for lagene vår. Trenerne tilbys
trenerkurs i regi av Region Øst, et modulprogram hvor trenerne velger moduler. Grunnet koronaen
har kursing blitt satt på vent, men vi håper dette kommer i gang igjen. Styret ser allikevel at det er
et stort behov for at foreldre engasjeres som trenere både for å sikre kontinuitet i lagene, samt
etablering av flere lag. I løpet av sesongen har vi sett at flere av de yngste lagene har engasjert
foreldre som hjelpetrener som i snitt er med 1 til 2 ganger pr måned.

LAGENE
J13 (2007/2008)
Som for alle andre har 2020 vore eit spesielt år for J13-laget. Til trass for utfordringar med å få
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gjennomført gode treningar pga. koronasituasjonen har vi framleis ein fin gjeng på 10-13 jenter
som er med på trening. Dette er no ein god miks av jenter fødd i 2007 og 2008. Vi har hatt fokus
på å få alle til å fungere som eit lag, men skulle gjerne hatt moglegheit til fleire sosiale
arrangement. Som alle andre håpar vi at det blir lettare utover våren. Etter sesongen 2019/2020
slutta dessverre to av trenarane, men vi har fått inn ei ny, og dei to flinke trenarane våre deler
treningane mellom seg. J13 har trening to dagar i veka, mandag og onsdag. Laget håpar sterkt det
blir Fredrikstad cup då dette har vore eit høgdepunkt tidlegare år.
MIX 2009-2011
Mix9-11 vokste mye i løpet av høsten 2020 og vi har nå 19 spillere. Vi har hatt to lag påmeldt i
minihåndballserien, ett guttelag og ett jentelag. Dessverre har mange kamper blitt avlyst på grunn
av korona, men i de kampene vi spilte ble det mange mål og mye håndballglede! Under
nedstengingen våren 2019 hadde vi noen videotreninger med styrketrening og leker, men det er
mye mer gøy å spille håndball på ordentlig.
J8 (2012)
Laget består av 35 jenter. I vår møtte det opp i underkant av 30 jenter på hver trening, før
koronaen brøt ut. Vi arrangerte noen alternative utendørstreninger på våren, før vi i mai fikk trene i
Klemetsrudhallen igjen. I høst har antallet spillere som har møtt opp på trening variert fra 25 til 35.
I august tok vi i bruk treningsverktøyet «learn handball». Dette gir variasjon på treningene, og
sikrer at jentene lærer grunnleggende teknikker for skudd, mottak, pasning osv. Vi vil videre
kombinere dette med mer spilltrening på treningene. Det har hele året vært 8- 12 engasjerte
foreldretrenere. De går i turnus der de deltar på en trening pr.mnd. Uten dem, hadde ikke
treningene kunne gjennomføres.
I vår arrangerte vi Loppetassen cup hjemme. Vi stilte med 4 lag, som alle viste stor glede og iver
over å spille på hjemmebane. Dugnadsviljen til hele foreldregruppa var stor. I høst deltok vi på en
minirunde. De 11 jentene som deltok hadde det kjempegøy, og imponerte stort.
Mix 7 (2013)
Det ble satt igang et stort vervekampanje på Facebook tidlig på høsten 2020, noe som har gitt
gode resultater. På det meste var det registrert 24 aktive spillere. Det var planlagt loppetassen cup
første halvår 2020 som ble utsatt til høsten 2020 som igjen ble utsatt til våren 2021 pga
coronasituasjonen. Laget spilles fast hver tirsdag i Klemetsrudhallen. En fast trener og 2-3 foreldre
har byttet på å være hjelpetrenere. Det har vært omlag 16-18 spillere på hver treningsøkt. Alle tre
skolene (Mortensrud, Steinbråten og Klemetsrud) er godt representert i laget. Året har vært sterkt
preget av restriksjoner og spilleforbud i flere måneder. Hver gang det åpnes for å spille, er det stor
gjensynsglede blant barna. Nye barn kommer stadig inn og disse blir godt tatt imot av de andre.
og det har gradvis kommet til flere spillere. Laget planlegger å være med i en loppetassen cup i
løpet av første halvår 2021.
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Mix 6 (2014)
Laget ble startet opp høsten 2020. Vi trener på onsdager i Klemetsrudhallen. Det har stort sett
vært 12-13 barn på hver trening. Laget består nå totalt av 17 barn. De aller este barna går på
Stenbråten skole. Samtlige spillere er med jevnlig. Vi opplever at barna har stor glede av
treningene, og at håndballtreningen er noe de gleder seg til. Vi har kunnet gjennomføre samtlige
treninger, med unntak av ukene med treningsforbud pga. covid-19-restriksjoner og barnas ferier.
Vi har en forelder som er fast hovedtrener. I tillegg er vi 8 foreldre som rullerer på å assistere på
treningen. Det stiller 4 voksne totalt på hver trening. Laget er påmeldt en Loppetassen-cup i år, og
vi vurderer å melde oss på en til.

ARRANGEMENT
Reisecup: Fredrikstadcup
Det ble dessverre ikke noe cup i Fredrikstad i 2020, men Klemetsrud har tre lag påmeldt nå i
2021.
Loppetassen og minirunde
Vi arrangerte loppetassen cup på starten av 2020, som ble en stor suksess. Det var 2012-laget
som stod som arrangør men både foreldre og spillere fra de andre lagene stilte opp og hjalp til.
Dette ble en såpass stor suksess at klubben satte seg opp som arrangør for minirunde høsten
2020. Grunnet smittevernsreglene måtte vi trekke oss som arrangør fra denne. Det samme gjaldt
loppetassen i januar, men i tillegg til at vi trakk oss ble hele denne rundet avlyst.
KIL-håndballfest
Grunnet koronasituasjonen ble det ikke arrangert noen håndballfest.
Mortensrud festival
Håndballgruppa deltok under Mortensrud festival sammen med resten av KIL. Det ble mulighet for
å kaste på mål og måle hastighet på kastet.
Styret vil takke alle foreldrekontakter, trenere, speakere, dommere, spillere og engasjerte foreldre
for den strålende innsatsen dere bidro med i 2020.

Dommere og dommerkurs
Vi har nå en kritisk situasjon i forhold til dommere da vi pr i dag ikke har noen egne dommere. Det
var planer om å videreutdanne alle de 6 dommerne vi hadde ved starten av året, men dette ble
ikke mulig grunnet korona. Samtlige dommere var enten på vei ut i studier eller går nå siste året
på videregående, og i løpet av høsten ble det klart at vi ville bli stående uten dommere fra januar
2021.
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Utfordringen med dommere er at såfremt ikke foreldre velger å ta denne rollen så kan vi først
starte å kurse dommere det året ungdommene fyller 14 år. Klubben ønsker derfor å tilby alle
spillere som er født i 2007 å ta dommerkurs slik at de blir barnehåndballdommere. Da vil de
kunne dømme lag opp til 11-årsklassen. Vi håper disse kursene kan komme i gang om kort tid.
Vi har allikevel et stort behov for at foreldre engasjerer seg i dommerarbeidet i klubben. Det er
behov for en dommerkontakt da styreleder holder i dette i dag. I tillegg er det behov for
barnekampveiledere når vi får på plass barnehåndballdommere. Dette innebærer å veilede
barnehåndballdommere, og det er et sterkt ønske å ha flere foreldre på hvert lag som kan ha
denne kompetansen.

Bordtennis
Bordtennis - organisering
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Leder og kasserer: Yvonne Fischer
Styremedlem: Brian Brunsvig
Styremedlem: Endre Midtgård Meckelborg
Trener: Laura Krumina
Hjelpetrenere: Endre M, Even Aune-Tangen og Yvonne F.

Bordtennisgruppa ble startet i 4. februar 2016. Vi hadde pr 31.12.2020 85 betalende medlemmer.
Dette er 31 flere enn i 2019.
Vi har en barnegruppe med 38 barn, 21 ungdommer og en voksengruppe på 24 medlemmer. Dog
er det varslet at 17 av disse ikke kommer til å fortsette. Pga. koronanedstenging, frykter vi at
tallet dessverre blir høyere.
Vi betaler lisens til Norges bordtennisforbund.
Klemetsrud IL bordtennis tilbyr barnetrening på tirsdager og torsdager kl. 17.00-18.15. Ungdom
og voksne trener tirsdager og torsdager kl. 18.30-20.30.
I tillegg har bordtennisgruppa åpen trening på søndager fra 11-13.00.

Møter
Det har ikke vært avholdt møter i styret i inneværende sesong. Spørsmål har blitt avklart pr e-post
eller telefon.
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Arrangementer
rÅet har vært sterkt preget av koronapandemien. Vi har måtte holde stengt flere uker på våren,
samt nå på slutten av året. NM senior ble avholdt i april hvor Laura deltok, med Yvonne som
coach. Både NM og VM veteran ble avlyst/utsatt, det samme har divisjonsspill og
regionsamlinger.
Vi har likevel klart å gjennomføre en sommeraktivitetsuke, skoleturnering for Stenbråten skole,
drive-in cup samt juleturnering. I september inviterte vi også Gundars Rusis, Norges
landslagstrener, til klubben en helg i september. Dette ble gjennomført i regi av KILs 100årsjubileum, og kurset ble fullbooket og meget godt mottatt.

Midler
Bordtennis har fått 70.000 kr fra NIF inkluderingsmidler og 15.000 kr i frivillighetsmidler fra
bydelen. I tillegg ble søknaden til Sparebankstiftelsen om utlån av gratis trøyer innvilget, noe som
har blitt veldig godt mottatt av våre yngste.

Planer for neste sesong
Beholde våre medlemmer og rekruttere nye. Målsetning er 70 medlemmer.
A. Dameveteransamling
B. Klemetsrudmesterskap (juni)
C. Sommer/aktivitetsuke
D. Vi ønsker også å melde på 1 lag i serien hos Norges Bordtennisforbund. 4 div.
E. Skoleturnering
F. Deltakelse i NM senior, NM Veteran. VM veteran i Bourdeaux, som skulle ha blitt holdt i mai,
har dessverre blitt avlyst.

E-sport
Klemetsrud IL startet i 2019 opp E-sport og FIFA 20, først i kiosken ved fotballbanen, men så
senere i samarbeid med Oslo sør-satsingen og Mortensrud aktivitetshus. På Mortensrud
aktivitetshus ble et gaming-rom, hvor det trenes og kjøres internturneringer hver fredag, pusset
opp i 2019.
Klemetsrud IL e-sport har meldt seg opp til NM- og seriespill i FIFA 21. Korona har midlertid gjort
det vanskelig å samle grupper inne i et lite rom. Noe av aktiviteten er tatt online, mens det meste
har stått i ro.
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Klemetsrud IL e-sport har imidlertid også startet opp noe aktivitet på klubbhuset. Der er det åpent
for andre sosiale spill enn bare FIFA.

Barneidrett
2020 har vært et varierende år for barneidretten, både med tanke på aktivitet og ressurser.
Barneidretten ble ledet av Brit Elin Næss i samarbeid med Tomas Göransson. Barneidretten ble
stengt ned i mars, i likhet med de andre idrettene. Etter sommeren måtte aktiviteten flyttes fra
Klemetsrud skole til Plasthallen pga. omfattende koronaregler for Klemetsrud gymsal. Ny trener
kom på plass og det ble avholdt noen treninger høsten 2020. Strenge koronarestriksjoner fra
oktober/november gjorde det vanskelig å holde barneidretten i gang de siste månedene av året.

Turn
Turngruppa har i 2020 bestått av en mosjonsgruppe for voksne som har sin faste trening i
gymsalen på Klemetsrud skole (tirsdager kl. 19-20) hvor Veslemøy Viervoll er trener. Aktiviteten er
imidlertid flyttet ut etter mars 2020, og håper å være tilbake igjen for fullt i løpet av 2021.
Hos mosjonsgruppen er det plass til flere voksne som ønsker trening - her er også menn
velkomne!

Badminton
Klemetsrud IL badminton startet opp tidlig 2020, etter initiativ fra flere som ønsket å prøve
sporten. Klemetsrud IL har meldt seg inn i badmintonforbundet og ønsker å skape et miljø både
for konkurranse og for rekreasjon. Badmintongruppa har vært av og på hele året pga.
smittevernrestriksjoner, og gruppa hadde en meget god periode fra august og ut oktober. Gruppa
engasjerer barn, ungdom og voksne.

Basketball
Klemetsrud IL basketball ble startet opp høsten 2020 med et tilbud for barn i 1-4. klasse.
Klemetsrud IL er med i basketballforbundet, og ønsker å lage et lokalt basketballmiljø som
konkurrerer på et passende nivå.
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Samarbeid med andre
Troll
Troll og Klemetsrud IL er tenkt som hovedleverandør av aktivitet i den nye fleridrettshallen som
bygges i forbindelse med nye Mortensrud skole (2024). Klubbene har dialog og ser på hvordan
man kan være supplerende for hverandre, slik at barn og unge får et bredest mulig tilbud.
Klubbene er enige om å lære av hverandre, og se på hvilke områder vi kan tilføre hverandre
kompetanse og aktivitet.

Mortensrud-Aker Sportsklubb
Klemetsrud IL håndball samarbeider tett med Mortensrud-Aker sportsklubb (MASK) i arbeidet i
Klemetsrudhallen. MASK har driftsansvaret i Klemetsrudhallen og gjør en god jobb der.
Klemetsrud IL og Mortensrud-Aker Sportsklubb er begge viktige og utfyllende aktører for
organisert idrett og lavterskeltiltak i området.

Oslo sør-satsingen
Klemetsrud IL har fått en god dialog med Oslo sør-satsingen og møter prosjektorganisasjonen og
andre aktører til jevnlige møter. Sør-satsingen dekker deler av nedslagsfeltet til Klemetsrud IL, og
idrettslaget har vært opptatt av integrering og samhandling utover Lofsrudhøgda, som Klemetsrud
IL naturlig kan tilby.
Ved siden av støtte til e-sport og aktiviteten i aktivitetshuset, har Oslo sør gått inn som en tett og
god samarbeidspartner, sammen med Lofsrud ungdomsskole, og skapt Hub Mortensrud. Dette er
et gratis og profesjonelt tilbud til ungdomsskoleelevene etter skoletid. Det har startet opp med
fotball, og har planer om både å inkludere andre idretter og andre aktører. Konseptet har som mål
at flere ungdom skal stå lengre i organisert idrett, gjennom lek, utvikling og tilgang til å prøve ut
ulike idretter og lagspill.

Mortensrud aktivitetshus
Idrettslaget har etablert god kontakt og samarbeider med Mortensrud aktivitetshus både med
tanke på nærheten vi vil få med de midlertidige anleggene i 2021, men også i satsningen på
FIFA21 og e-sport som en egen idrettsgren. Gamingrommet og «stadion» på Mortensrud
aktivitetshus er finansiert av Oslo sør-satsingen, og brukes hyppig av aktivitetshuset og
Klemetsrud IL e-sport.
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Oslo idrettskrets / finansiering av daglig leder-stilling
Hovedstyret har gjennom de to siste periodene byttet systemer og rutiner i klubben. Det ble bevist
ikke ansatt ny administrasjon etter den forrige gikk av i 2018. Nå er klubben tilbake i en driftsfase,
og det passet meget godt at Oslo idrettskrets ønsker å trå til med ytterligere veiledning, støtte og
penger til en daglig leder-stilling.
Stillingen ble besatt august 2020. Siri Hetle Hasli som ble ansatt skal, ved siden av administrative
oppgaver, jobbe med å få flere barn og unge inn i organisert idrett, samt styrke samarbeidet med
de andre organisasjoner på og rundt Mortensrud. Stillingen er en prosjektstilling over tre år, men
med mulighet for forlengelse med finansieringen på plass.

Høringer og innspill
Det skjer mye i vårt nærområde. Klemetsrud IL har i 2020 fortsatt å spille inn behov til oﬀentlige
myndigheter. Vi kan ikke si å bli hørt når det gjelder utviklingen av Mortensrud idrettspark, men er
i dialog både med kommunens ansatte og politikere hele tiden for å forbedre tilbudet til barn og
unge.
Idrettslaget brukte mange arbeidstimer for å få byrådet til å forstå at Mortensrud er et område
som må prioriteres. Prosjekt Mortensrud 2021 var i utgangspunktet ikke tatt inn i budsjettet for
2021. Uten betydelig press, hjelp fra Oslo idrettskrets og enkeltmennesker i og utenfor
Klemetsrud IL, hadde prosjektet blitt ytterligere utsatt. Takk til de politikere som forstod dette og
fulgte opp med å bevilge 150 millioner til igangsettingen av midlertidig innlegg, samt islandhockeybane.

Fritidsstipendet (Bydel Søndre Nordstrand)
Bydel Søndre Nordstrand har satt av en del midler for å kunne dekke medlems- og
treningsavgiften for barn og unge som ikke har råd til å drive organisert idrett.
Ordningen er helt avgjørende for at alle barn og unge skal kunne være med i organisert aktivitet
med et godt faglig- og konkurranseprogram.
Administrativt har idrettslaget brukt en del tid på dette. Det ser nå ut til å ha blitt organisert på en
mer eﬀektiv måte.

BUA
Utlånsboden til Klemetsrud IL er en del av BUA-nettverket. Bua Mortensrud har i 2020 blitt en
helårsbod. I tillegg til vintersportsutstyr, har BUA Mortensrud nå også tur- og teltutstyr,
skateboard og rulleskøyter i sortimentet. I tillegg låner BUA ut fotballsko på sesongbasis.
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BUA Mortensrud fikk i 2020 lønnsmidler og har utvidet åpningstiden betydelig. BUA har seks
ungdommer som betjener åpningstidene og et frivillig arbeidende styre på tre personer, ledet av
Lisbeth Iversen.
I vintersesongen 2020/21 har interessen for og utlånene fra BUA Mortensrud økt formidabelt. Mer
utstyr, åpent flere dager i uken og ferieåpent har gitt resultater. Utlån økte med 400 % i januar
2021 sammenlignet med januar 2020.

Isbaner
Vintersesongen 2020/21 har vært travel. Ved siden av sprøyting (Oslo kommune) og tilrettelegging
for isbane på Mortensrud, har idrettslaget etablert isbane i Klemetsrud idrettspark. Begge banene
har hatt stor aktivitet gjennom den kalde delen av vinteren.
Denne aktiviteten har spilt godt sammen med utlånsvirksomheten gjennom BUA Mortensrud.
Muligheten for både å etablere en is-gruppe og en skigruppe i idrettslaget diskuteres. Anlegget på
Grønmo vil kunne egne seg godt for et skimiljø. Et skøytemiljø vil få gode muligheter i nye
Mortensrud idrettspark når is-/landhckeybanen står klar med kunstis på vinteren.

Oppsummert
Klemetsrud idrettslag har mye aktivitet og er i vekst. 2020 ble preget av koronapandemien, og
spesielt inneidrettene har blitt skadelidende.
Økonomien er god.
Idrettslaget jobber sammen med Oslo idrettskrets med å bli oﬃsiell nabolagsklubb, og har
kommet et godt stykke på vei med å etablere rutiner og systemer som gir transparens og oversikt
for alle som vil engasjere seg.
Gratulerer med vel overstått 100-årsfeiring. 12. desember 2020 ble markert, selv om
koronasituasjonen la en demper på fysisk samling. VI håper 2021 kan gi oss mulighet til forsinket
å feire jubileet med fokus på barn og ungdom i aktivitet, mangfold og inkludering.
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VEDLEGG
Sak 4 Regnskap 2020

Årsregnskap for 2020

KLEMETSRUD IDRETTSLAG
1281 OSLO

Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Resultatregnskap for 2020
KLEMETSRUD IDRETTSLAG
Note
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1
1

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

2
3

Sum driftskostnader
Driftsresultat

2020

2019

308 483
3 249 706

352 512
2 928 089

3 558 189

3 280 601

(27 151)
(747 588)
(4 498)
(2 593 327)

(18 150)
(294 593)
(5 623)
(2 149 145)

(3 372 563)

(2 467 512)

185 626

813 089

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

6 791
767

2 550
0

Sum finansinntekter

7 558

2 550

Annen finanskostnad

0

(146)

Sum finanskostnader

0

(146)

Netto finans

7 558

2 404

193 184

815 493

193 184

815 493

193 184

815 493

Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital

0
193 184

(29 388)
844 881

Sum

193 184

815 493

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
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Balanse pr. 31. desember 2020
KLEMETSRUD IDRETTSLAG
Note

2020

2019

3

17 994

22 492

17 994

22 492

195 953

195 953

Sum finansielle anleggsmidler

195 953

195 953

Sum anleggsmidler

213 947

218 445

54 141
5 707
0

46 100
0
418 695

59 848

464 795

7 448 378

4 344 682

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

7 448 378

4 344 682

Sum omløpsmidler

7 508 226

4 809 477

Sum eiendeler

7 722 173

5 027 922

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Konsernfordringer

5

6

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

Balanse pr. 31. desember 2020
KLEMETSRUD IDRETTSLAG
Note

2020

2019

3 666 952

3 473 768

Sum opptjent egenkapital

3 666 952

3 473 768

Sum egenkapital

3 666 952

3 473 768

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Kortsiktig konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld

98 421
47 014
0
3 909 787

102 137
0
418 695
1 033 322

Sum kortsiktig gjeld

4 055 221

1 554 154

Sum gjeld

4 055 221

1 554 154

Sum egenkapital og gjeld

7 722 173

5 027 922

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

4
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Mortensrud,

Kyrre Alvær
Styreleder

Trine Oftenes
Styremedlem

Farukh Qureshi
Styremedlem

Geir Bølstad
Kasserer

Jan Kristian Jensrud
Styremedlem

Noter 2020
KLEMETSRUD IDRETTSLAG
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk med unntaksregler for små foretak
er brukt på forhold som ikke reguleres av NIFs regnskapsregler.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er
vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av
renteendringer.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger.
Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk
levetid.
Fordringer
Fordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på
grunnlag av individuell vurdering av fordringene.
Obligatorisk tjenestepensjon
Idrettslaget har avtale om obligatorisk tjenestepensjon for ansatte, iht. Lov om obligatorisk
tjenestepensjon, i DUVI Pensjon.

Note 1 Inntekter
Salgsinntekter

2020

2019

3100 Medlemskontingent

109 345

101 207

3120 Sponsorinntekter

112 750

100 000

3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

25 000

77 951

3210 Kiosksalg

61 388

73 354

308 483

352 512

1 116 122

732 000

756 850

629 726

51 944

82 526

159 390

253 760

15 280

44 055

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3400 Offentlige tilskudd
3410 Andre tilskudd - ikke offentlige
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
3444 MVA-refusjon
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avg.
3900 Annen driftsrelatert inntekt
3930 Treningsavgifter

70
678 986

765 472

3940 Deltakeravgift/egenandeler

47 178

12 380

3950 Arrangementsinntekter

75 400

83 250

950

40

347 536

324 880

3 249 706

2 928 089

3 558 189

3 280 601

3952 Salg av utstyr
3990 Andre inntekter
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter

Note 2 Lønn
Lønnskostnad

2020

5000 Lønn til ansatte

179 167

5001 Lønn til ansatte uten arbeidsgiveravgifts plikt

177 289

5020 Feriepenger

2019

38 436

5095 Periodisering av lønn
5096 Periodisering av feriepenger
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling

84 000

5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse – ikke arbeidsgiveravgspl.

70 825

5400 Arbeidsgiveravgift

26 502

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger

80 500

5 420

5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger

Sum

5500 Trenerhonorar

160 510

5510 Honorar, annet

867

193 360

5945 Pensjonsforsikring for ansatte

2 971

5990 Annen personalkostnad

1 602

20 733

747 588

294 593

Lønnskostnader i 2020 skyldes prosjektene BUA, Mortensrud HUB og nyansatt daglig leder.

Note 3 – Driftsløsøre avskriving
Møbler klubbhus og hjertestartere – avskriving i 2020: kr 4 498,-. Restverdi kr 17 994,Tilgang i 2020: kr 0,Note 4 – Årsresultat
Avdeling
Hovedstyret
Fotball

Resultat
2020
36 234

Budsjett

Diff

-425 161

461 395

Andel egenkapital
1.1.
1 888 883

Andel egenkap.
31.12
1 925 117

140 676

73 500

67 176

751 878

892 554

Håndball

40 370

-590

40 960

355 725

396 095

Bordtennis

28 312

-15 650

43 962

288 118

316 430

6 742

-9 800

16 542

41 303

48 045

Badminton

-7 105

ny

-

- 7 105

Basket

-4 831

ny

-

- 4 831

E-sport

-57 360

-139 000

145 634

88 274

Diskgolf

-8 718

ny

-

- 8 718

Allidrett

81 640

Turn

18 863

-4 000

22 863

2 227

21 090

Sum

193 183

-520 701

734 538

3 473 768

3 666 951

Note 5 - Lån
Langsiktig lån til Stiftelsen KIL Miljø.
Note 6 – Kundefordringer
3250,- er ubetalte leiefakturaer sendt til inkasso desember 2020, resten (kr 50 891,-) er
treningsavgifter/medlemskontingenter innbetalt til vår samarbeidspartner for
medlemsfakturering (Rubic) i desember– viderebetalt oss i januar 2021.
Note 7 – Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 35 061.
Skyldig skattetrekk pr 31.12 var kr 34 761.
Note 8 - Skyldige offentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk

Sum

34 762

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

6 833

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn

5 420
47 014

Note 9 – Annen kortsiktig gjeld
2940 Skyldig feriepenger

38 436

2945 Periodisering av lønn
2960 Annen påløpt kostnad

2 971

2985 Lagkasser Fotball

82 638

2986 Lagkasser Håndball

31 039

2988 Avsetning Fritidsstipender Bydelen
2989 Avsetning andre forpliktelser

38 525
3 716 178

Spesifisering konto 2989 Avsetning andre forpliktelser
Restsaldo støtte til pågående/ikke påbegynte prosjekter som strekker seg over flere år,
innbetalt 2020 og tidligere.
Beholdning pr 31.12.20:
Støtte til drift av stilling Daglig leder
Fond treningsavgift
Kunstgressbane Klemetsrud
Lønnstilskudd BUA
Sommer i Oslo/Idrettsuka
HUB Mortensrud
Nabolagsklubb
Støtte Treningsavg Juniorlag
Sum

870 939
50 000
2 250 000
63 159
113 389
199 691
160 000
9 000
3 716 178

Klemetsrud IL
Lofsrudveien 14, Oslo
kil@klemetsrud-il.no
klemetsrudil.no
Org.nr. 977 35 5311

VEDLEGG
Sak 4 Kontrollutvalgets rapport 2020

Kontrollutvalgets beretning for 2020
I henhold )l NIFs lov § 2-12 vil Kontrollutvalget i Klemetsrud idre:slag gi sin beretning.
U#alelse om årsregnskapet og idre#slagets anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal bidra at Klemetsrud idre:slag (here:er KIL) drives i samsvar med eget regel-

verk, i samsvar med regelverk i de ulike særforbundene og regelverk i Norges idre:sforbund. Vi
skal ha et særlig fokus på at KIL har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at idre:slagets midler
beny:es i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Vi skal forelegges alle forslag )l vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en u:alelse )l
de saker som ligger innenfor vårt arbeidsområde.
Vi har foreta: ulike kontroller i KIL i 2020. Disse er beskrevet i denne beretningen som oversendes
årsmøtet )l orientering.
Vi har u9ørt følgende kontrollhandlinger:
1. Regnskapsrevisjon
Vi har foreta: regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Kostnader er s)kkprøvemessig
kontrollert for a:estasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen
dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for regnskapsåret 2020, og det er avsa: for fakturakrav som ennå ikke er mo:a: samt opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mo:a:.
Balansen viser idre:slaget verdier for øvrig. Balanseverdier er s)kkprøvemessig kontrollert mot underliggende dokumentasjon og viser reelle verdier pr 31.12. Regnskapet viser et overskudd på kr 193 183 som i
sin helhet har økt idre:slagets frie egenkapital ved årsavslutning 2020.
Kontrollutvalget har følgende merknader >l det fremlagte regnskapet:
KIL har innre:et regnskapsføringen på en betryggende måte. Regnskapet er ryddig, og det gir god og le:
)lgjengelig informasjon )l brukerne. Daglig leder og regnskapsfører har velvillig bidra: med )lfredss)llende
underlagsinformasjon på forespørsel.
Vi har pekt på risiko i )lknytning )l post 7110, da denne posten kan beny:es )l skjult lønn/svart betaling. Vi
har anbefalt at hovedstyret gjør vedtak om at undergruppene skal innre:e seg slik at posten kun beny:es
ved reell bilgodtgjørelse, og at det gjøres )ltak for å sikre at betaling )l trenere og andre behandles og innbere:es )l myndighetene på korrekt måte. Vi anbefaler at de:e gjøres gjeldende for 2021 og fremover.
Konklusjon
Vi anbefaler at styrets beretning og idre:slagets årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet.
2. Poli>a#ester
Det siste året har det ﬂere ganger vært medieoppslag om overgripere i idre:en. På Mortensrud er det mange barn og unge som regnes som sårbare, og noen av disse er også blant medlemmene i KIL. Overgripere
kan dermed vurdere risikoen for at overgrep avdekkes som lav. For å unngå overgrep mot barn i KIL må
idre:slaget følge årvåkent med i det daglige, og idre:slaget må også sørge for at alle som uWører oppgaver i
idre:slaget som innebærer et ansvars- eller )llitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, har fremvist poli>a#est.

Kontrollutvalget har gjort et forsøk på å fornye en eldre poli)a:est. I testen ble en a:est fra 2016 forsøkt
fornyet uten hell. Det kan se ut som om de:e ikke er en prioritert oppgave hos poli)et.
KIL har en egen oversikt over hvem som skal fremvise poli)a:est og om de:e er gjort. En overﬂadisk gjennomgang av oversikten over poli)a:ester i juni 2020, avdekket imidler)d at enkelte poli)a:ester manglet.
Daglig leder ﬁkk i oppgave å gjøre en grundigere gjennomgang, samt å sørge for å få re:et manglene.
I KIL er det omslag 100 personer som skal fremvise poli)a:est. Ved utgangen av 2020 manglet det ca 40
poli)a:ester. Daglig leder opplyser at gjenta:e oppfordringer om å fremvise slik a:est er sendt de aktuelle
personene. Daglig leder opplyser også at det i oversikten er noen eldre poli)a:ester som bør fornyes. Vi vil
vise )l at kontrollutvalgets forsøk på å fornye en eldre a:est viste seg å være ny:eløst, og at det derfor vil
kunne være problema)sk å be frivillige om å ersta:e eldre poli)a:ester.
Konklusjon
Vi ser med bekymring på de avdekkede manglene i poli)a:ester. Vi vil be om at KIL fortse:er det arbeidet
som er startet i 2020 med hensyn )l å få på plass alle poli)a:ester, slik at det ikke er mulig å ha ansvar- eller
)llitsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede i KIL uten å ha fremvist poli)a:est.
3. Kontroll av idre#slagets håndtering av koronapandemien
Introduksjon
En av kontrollutvalgets oppgaver er å kontrollere at KIL drives i tråd med regelverk og vedtak. I 2020 har koronapandemien ført )l behov for at ak)vitetene foregår innenfor nye rammer og regler, og disse har dessuten endret seg gjennom året. Det var derfor naturlig at koronapandemien ﬁkk fokus fra vår side i år.
Vi avgrenset kontrollen )l perioden fra 12. mars og frem )l sommerferien (skoleferien), og slik at arbeidet
med de ekstra ak)vitetene som ble arrangert av KIL gjennom sommeren ikke var omfa:et. Vi ønsket å få
belyst håndteringen av koronapandemien både fra hovedstyrets og undergruppenes ståsted.
Fokuset ble re:et mot planer, informasjonsﬂyt og oppfølging av smi:evern)ltak. Både hovedstyret og utvalgte undergrupper (barneidre:, fotball, håndball og bordtennis) ble bedt om å besvare konkrete spørsmål
innen en gi: frist. Vi valgte en ﬂeksibel linje mht. både med hensyn )l omfanget av besvarelsene og fristen,
for ikke å skape store administra)ve byrder som kunne gå på bekostning av ak)viteten i idre:slaget.
Vi vil i det følgende kny:e noen korte kommentarer )l resultatet av kontrollen.
Planer
Verken hovedstyret eller undergruppene hadde planer for å håndtere en pandemi. Vi vil likevel bemerke at
de problemer som kunne oppstå: som følge av mangelen på planer, ble raskt og )lfredss)llende håndtert i
KIL. Hovedstyret opplyser at de avholdt et møte den 11. mars 2020 (dagen før nedstengningen), og at det
da forelå indikasjoner på at en nedstengning av landet kunne være nært forestående. Hovedstyret vedtok å
stenge idre:slaget i 14 dager, for ikke å se:e de enkelte undergruppene i en situasjon hvor de må:e gjøre
egne vurderinger når kunnskapen om situasjonen var lav og uoversiktlig. Det var imidler)d vik)g for hovedstyret at de ulike idre:ene, e:er å ha summet seg, fulgte Oslo idre:skrets og særforbundenes anbefalinger.
Hovedstyret opplyser at de vurderte situasjonen ﬂere ganger i løpet av perioden, men at det ved disse
e:erfølgende vurderingene ble konkludert med at kunnskapen om de enkelte idre:ene og risikoen i disse,
best ble forvaltet i gruppestyrene e:er råd fra de ulike særforbundene.
Informasjonsﬂyt
Vi s)lte spørsmål om hvor KIL innhentet informasjon fra for å håndtere konsekvensene av pandemien, og
også om hvordan de:e fungerte. Svarene viser at et bredt spekter av relevante kilder er beny:et. Informasjon ble innhentet fra myndighetene, Norges idre:sforbund, Oslo idre:skrets, de ulike særforbundene og

generelt fra mediene eller interne:. Situasjonen var noe kao)sk )l å begynne med, og fotballgruppa påpeker blant annet at Oslo idre:skrets var noe i utakt med Regjeringen og FHI. Det ser imidler)d ut som om det
ble le:ere e:er hvert, og KIL ser ut )l å ha håndtert informasjonsinnhen)ngen på en )lfredss)llende måte.
Vi s)lte også spørsmål om informasjonsﬂyten internt i KIL. Svarene viser at både muntlig dialog, e-post,
facebook-grupper, hjemmeside og rubic-appen ble beny:et. For enkelte grupper har informasjonsﬂyten
fungert godt, mens andre peker på hovedstyret kanskje var noe «bakpå» innledningsvis. En gruppe viser )l
informasjonen fra egne særforbund var mer )lpasset situasjonen enn informasjonen fra KIL, samt at hovedstyret bestod av mange personer med fotballbakgrunn og det derfor var et noe sterkt fokus på å få i gang
fotballak)vitet.
Smi#evern>ltak
Den vesentligste konsekvensen av koronapandemien var at de ulike ak)vitetene i KIL må:e uWøres innenfor
)l enhver )d gjeldende smi:evernregler. Gjennom pandemien har det vært ulike regler om avstand og
gruppestørrelser, og det har dessuten vært anbefalinger om god håndhygiene. Det har også vært krav om
registrering av deltakere for å le:e eventuell smi:esporing. Vi s)lte spørsmål om hvilke smi:evern)ltak
som ble fulgt i forbindelse med treningsoppstart og konkurranseoppstart.
Hovedstyret opplyser at det hele )den har vært et fokus at idre:slaget som helhet og de ulike gruppene
skal ha ha: )lstrekkelig med smi:evernutstyr. Det er derfor brukt en del midler på de:e i perioden.
Både barneidre:en og seniorak)viteten må:e avlyses i perioden. Barneidre:en opplyser at de valgte å avlyse ak)viteten i vårsemesteret e:er anbefaling fra si: særforbund (NHI). Seniorak)viteten har vært fraværende hele 2020, men de:e har ikke rammet så mange personer.
Både fotball, håndball og bordtennis har re:et seg e:er anbefalinger og regelverk fra egne særforbund
gjennom perioden. Svarene fra disse gruppene viser et godt fokus på gruppestørrelser, smi:evernforsvarlige
ak)viteter, registrering av deltakere, avstand og hygiene både av utstyr og hender. Svarene fra både håndball og fotball viser at uWordringer som oppstod ble håndtert og løst. Fotballgruppa trekker frem at et læringspunkt er at smi:evernutstyr bør være enklere )lgjengelig og fordelt ut )l gruppene. Det ble også reist
spørsmål med om gruppene selv kunne få: hvert si: smi:evernutstyr og ansvar for å holde de:e ved like.
Et annet læringspunkt er bedre avstand mellom publikum og utøvere. For fotballen ble de:e siste løst ved
at det ble kjøpt inn franske gjerder.
Enkelte grupper peker på at konsekvensen av de mange restriksjonene har vært frafall av medlemmer. Vi
antar at restriksjonene kan ha få: slike konsekvenser for ﬂere grupper.
Konklusjon
Våre undersøkelser viser at ak)vitetene i KIL i perioden har vært forsvarlige mht. de uWordringene pandemien har skapt. UWordringer mht. både informasjonsﬂyt og smi:evern er fortløpende avdekket og utbedret.
Vi merker oss imidler)d at pandemien har ledet )l redusert ak)vitet og frafall av medlemmer. Vi vil derfor
uWordre KIL )l å ha et særlig fokus på å få ﬂere barn og unge )l å begynne med eller gjenoppta ak)vitetene i
KIL i året som kommer.

Oslo 13. mars 2021

Vibeke Sirevåg Hansen

Beate Torset

Klemetsrud IL
Lofsrudveien 14, Oslo
kil@klemetsrud-il.no
klemetsrudil.no
Org.nr. 977 35 5311
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Budsjett 2021
Klemetsrud Idrettslag
Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3100 Medlemskontingent
3120 Sponsorinntekter
3210 Kiosksalg
Sum Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3400 Offentlige tilskudd
3410 Andre tilskudd - ikke offentlige
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
3444 Momskompensasjon
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet
3930 Treningsavgifter
3940 Deltakeravgift/egenandeler
3950 Arrangementsinntekter
3952 Salg av utstyr
3990 Andre inntekter
Sum Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter

Total

130 000
30 000
40 000
200 000

Hovedstyret

BUA

Fotball

130 000
30 000
160 000

2 821 916 1 013 000
526 000 130 000
50 000
210 000 100 000
15 000
15 000
985 950
50 000
61 200
75 000
24 500
20 000
346 000 250 000
5 115 566 1 578 000
5 315 566 1 738 000

Håndball

25 000
25 000

15 000
15 000

729 000 1 000 000
300 000
50 000
90 000

37 416

0

775 000
75 000

Bordtennis

Turn

0

0

20 000
63 000

Allidrett

0

E-sport Diskgolf

0

0

Badmin- Basketton
ball

0

0

3 000

12 100
25 000

7 400
8 000

8 000

6 250

20 000
125 600
11 200

64 500

5 100

1 500

50 000
729 000 2 340 000
729 000 2 365 000

14 000
208 216
223 216

4 500
15 000
167 000
167 000

5 100
5 100

4 500
4 500

0
0

5 000
5 000
5 000

7 000
52 100
52 100

5 000
26 650
26 650

10 000
10 000

4 500
4 500

0

0

0

0

0

0

0

15 000

8 000

Driftskostnader
Varekostnad
4300 Innkjøp av varer for videresalg
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte
5001 Lønn til ansatte uten arbeidsgiveravgifts plikt
5020 Feriepenger
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse - ikke arbeidsgiveravgiftspliktig
5400 Arbeidsgiveravgift
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad
5500 Trenerhonorar
5920 Yrkesskadeforsikring
5990 Annen personalkostnad
Sum Lønnskostnad

32 500
32 500

18 000
18 000

430 000
707 000
113 144
86 000
25 000
61 380
8 926
8 600
258 700
13 691

430 000

1 712 441

621 797

0
5 000
5 000

5 000
5 000

51 600
25 000
25 000
60 630
7 276
8 600

0

173 000

511 000
61 544
35 000

15 000

11 000

44 000

48 000

153 700

3 000 10 000

173 000

653 944

63 000

164 700

3 000 10 000

0

0

0

0

566 000

5 000
2 500
750
300 000

750
1 650

13 691

0

0

15 000

8 000

0

0

0

0

5 000 40 000

5 000

20 000

13 000

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
6017 Avskrivning på inventar
Sum Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
6300 Leie lokale
6370 Alarm
6420 Leie datasystemer
6540 Inventar
6580 Idrettsutstyr
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6622 Driftskostnader
6705 Honorar regnskap
6722 Overgangsgebyrer krets/forbund
6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund
6730 Idrettsfaglig bistand
6781 Dommerhonorar
6783 Arrangementskostnader
6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon/internett
7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad
7390 Annen salgskostnad
7410 Påmelding seriespill
7411 Påmelding turneringer
7420 Gave/premier
7456 Andre tilskudd grupper
7500 Forsikringspremie
7770 Bank og kortgebyrer
7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

220 000 200 000
20 000
15 000
52 500
50 000
25 750
25 000
1 099 000 125 000
302 000 300 000
22 000
300 000 100 000
50 000
50 000
5 000
106 750
262 890
117 750
290 400 200 000
40 000
40 000
11 000
10 000
192 000
10 000
26 000
10 000
20 000
20 000
347 000
10 000
22 000
102 000 100 000
20 000
20 000
77 380
313 100
16 000
5 000
180 000 180 000
17 913
4 413
10 120
10 000
20 000
20 000
5 000
4 293 553 1 504 413
6 043 494 2 149 210

20 000
200 000

18 750

5 000

5 000
75 000
250 000
80 000
75 000

160 000

15 000

15 000

3 000
12 890
37 750

4 500

332 000
10 000

60 000
240 000
2 000

5 500
7 000

8 400
1 000

2 000

11 000
4 000
10 000

17 380
63 600
3 000

0

5 000

10 000
2 000
2 000

20 000

0

1 000

1 000
5 000

3 000

1 000
1 000

1 000
1 000

2 000
1 000

3 500

13 500
120

589 750 1 830 750
762 750 2 494 694

186 740
254 240

59 900
224 600

6 000 7 000 50 000
9 000 17 000 50 000

5 000
5 000

3 000
33 500
48 500

2 000
20 500
28 500

-727 928 -411 210

-33 750

-129 694

-31 024

-57 600 -3 900 -12 500 -50 000

0

3 600

-1 850

3 180
3 000
3 180
3 000
-724 748 -408 210

0
-33 750

0
-129 694

180
180
-30 844

0
0
0
0
-57 600 -3 900 -12 500 -50 000

0
0

0
3 600

0
-1 850

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter
Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Sum Annen finansinntekt
Årsresultat

