
  
 

 
 
 

Klemetsrud IL 
Lofsrudveien 14, Oslo 

kil@klemetsrudil.no 

klemetsrudil.no 

Org.nr. 977 35 5311 

Årsmøte 2023 - Klemetsrud IL 
22.3.2023 kl. 19.30 på Klemetsrud klubbhus, Enebakkveien 421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



    

 
Side 2 av 16  

Årsmøte 2023 - Klemetsrud IL 2 

Innkalling til årsmøte Klemetsrud idrettslag 4 

Saksliste 4 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 4 

Saksdokumenter 4 

Praktisk informasjon 4 

Stemmerett på årsmøtet 5 

Andre deltakere 5 

Sak 1 Åpning 5 

Sak 2 Konstituering 5 

Godkjenning av stemmeberettigede 5 

Valg av dirigent 5 

Valg av protokollfører 5 

Valg av stemmetellere 6 

Valg av protokollunderskrivere 6 

Godkjenning av innkalling og sakliste 6 

Godkjenning av forretningsorden og tidsplan 7 

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2022 7 

Sak 4 Regnskap 2022 7 

Sak 5 Innkomne saker 8 

Oppdatering av idrettslagets lov 8 

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent og  treningsavgift 8 

Sak 7 Budsjett 2023 8 

Klemetsrud IL-modellen 5 MNOK 9 

Samarbeidsavtale med Ferd 1 MNOK 11 

Samarbeidsavtale med Celsio 0,5 MNOK 11 

Sak 8 Klemetsrud ILs organisasjonsplan 12 

Organisasjonsplan 12 

Gruppestyrer 13 

Fullmaktsmatrise 14 



    

 
Side 3 av 16  

Sak 9 Valg 15 

Leder og nestleder 15 

Øvrige styremedlemmer 15 

Vara styremedlemmer 15 

Representanter til ting 15 

Kontrollutvalg 15 

Valgkomité 16 

Sak 10 Valg av revisor 16 

Sak 11 Avslutning 16 

 
 
Vedlegg 

 
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2022 

Sak 4 Regnskap 2022 

Sak 4 Revisors beretning 2022 

Sak 4 Kontrollutvalgets rapport 2022 

Sak 5 Lover for Klemetsrud IL 

Sak 7 Budsjett 2023 



    

 
Side 4 av 16  

 

Innkalling til årsmøte Klemetsrud idrettslag 

Dato: Onsdag 22. mars 2023 
Sted: Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo 

 Kl. 19:00 Registrering 
Kl. 19:30 Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time) 

 
Saksliste 

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 2022 
4. Behandle idrettslagets regnskap 2022 
5. Behandle forslag og saker 

1. Oppdatering av idrettslagets lov 
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 
7. Vedta idrettslagets budsjett 2023 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
9. Valg 

1. Valg av leder 
2. Valg av styremedlemmer 
3. Valg av varamedlemmer 
4. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter 
5. Valg av medlemmer til kontrollutvalget 
6. Valg av valgkomite 

10. Valg av revisor 
11. Avslutning 

 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Fristen for innkomne saker til årsmøtet var 8. mars. Årsmøtet behandler agendaen slik den er 
satt opp. 

 
Saksdokumenter 

Lastes ned fra https://www.klemetsrudil.no/2023/02/21/innkalling-til-arsmote-22-mars2023/  

 
Praktisk informasjon 
Det blir enkel registrering fra kl. 19.00. Sjekk LagetMitt om du har betalt medlemskontingent. 
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Stemmerett på årsmøtet 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet 
av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine 
økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 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 til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

Sak 1 Åpning 
Velkommen ved styreleder Kyrre Alvær. 

 
 

Sak 2 Konstituering 
 
Godkjenning av stemmeberettigede 
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 
minst én måned (for nye medlemmer) og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3.1 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner fremmøtte stemmeberettigede. 

 

Valg av dirigent 
Dirigent velges av årsmøtet.  

 
Hovedstyrets innstilling: 

Tone Holm Dagsvold velges som dirigent. 

  

Valg av protokollfører 
Protokollfører velges av årsmøtet.  

 
Hovedstyrets innstilling: 

Siri Hasli (daglig leder) velges som protokollfører. 
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Valg av stemmetellere 

Hovedstyrets innstilling: 

To av representantene på årsmøtet (navn her) velges som stemmetellere. 

 
Valg av protokollunderskrivere 
Skal velges av og blant årsmøtets representanter. 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Til å underskrive protokollen velges to av representantene på årsmøtet (navn her).  

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Varsel om årsmøtet ble sendt ut 21. februar 2023. Innkalling med saksliste og link til idrettslagets 
årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens  innstilling ble 
bekjentgjort elektronisk 15. mars 2023. Innkallingen er gjort i tråd med vedtektenes § 14.2. 
Sakslisten for møtet er satt opp i samsvar med vedtektenes § 16. 

Saksliste for årsmøtet: 

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 2022 
4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2022 
5. Behandle forslag og saker 

1. Oppdatering av idrettslagets lov 
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 
7. Vedta idrettslagets budsjett 2023 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
9. Valg 

1. Valg av leder 
2. Valg av styremedlemmer 
3. Valg av varamedlemmer 
4. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter 
5. Valg av medlemmer til kontrollutvalget 
6. Valg av valgkomite 

10. Valg av revisor 
11. Avslutning 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 
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Godkjenning av forretningsorden og tidsplan 
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  
� forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt 
� under skriftlig avstemning må ingen forlate møtet før resultatet er klart 

 
Hovedstyret foreslår å legge til grunn en tidsramme for gjennomføring av møtet på totalt en 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. 
 
 
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2022 
Årsberetning for Klemetsrud IL finnes i eget vedlegg.   

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for Klemetsrud IL 2022 godkjennes.  
 
 

 

Sak 4 Regnskap 2022 
Regnskapet for Klemetsrud IL finnes i eget vedlegg, i tillegg til revisors beretning og 
kontrollutvalgets rapport. Styrets økonomiske årsberetning er inkludert i årsberetningen for 
Klemetsrud IL 2022.  

 

Årsregnskapet for 2022 viser inntekter på 6,6 mill. kr og kostnader på 6,96 mill. kr. Årets resultat for 
hele idrettslaget blir dermed et underskudd på 324.554 kr, mot et budsjettert underskudd på 
471.796 kr. 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Underskuddet trekkes fra egenkapitalen. Revisors beretning og kontrollutvalgets rapport tas 
til etterretning og regnskapet godkjennes. 
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Sak 5 Innkomne saker 
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 8. mars. Hovedstyret har meldt inn en 
sak til behandling.  

 

Oppdatering av idrettslagets lov 
Det ble i slutten av 2021 vedtatt en ny lovnorm for idrettslag, som idrettslaget følger. KIL ble 
også innmeldt i Norges Amerikanske Idretters Forbund i 2022 og dette er tatt inn i loven.  

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner oppdateringen av Klemetsrud ILs lover.  
 
 
 

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent og  
treningsavgift 
 
Årsmøtet skal fastsette medlemskontingent og treningsavgift.  

 
Hovedstyret foreslår en endring i medlemsavgiften fra 200 kr til 100 kroner.   

 
Hovedstyrets innstilling: 

Medlemsavgiften endres til 100 kr fra og med 2023. Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette 
treningsavgiften tilpasset behov og aktivitet, i tett     samarbeid med de ulike gruppene. 

 

Sak 7 Budsjett 2023 
Budsjettet er etter innspill fra de ulike idrettsgrenene sammenstilt og foreslått av hovedstyret. 
Se eget vedlegg for budsjett med detaljer for hver gruppe.   

Det er budsjettert et overskudd i 2023 på 21.537 kr, noe som i praksis betyr at idrettslaget 
sikter mot et nullresultat. Total omsetning er på 13,8 mill. kr. 

I juni 2022 sendte idrettslaget inn en søknad om Klemetsrud IL-modellen. Formålet med 
disse søknadsmidlene er inkludering, mangfold og økt deltagelse i idrett blant barn og 
ungdom. Dette finansieres i samarbeid mellom staten og de private bidragsyterne OBOS, 
Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI. Vi fikk tilslag på 5 mill. kr medio oktober og satte 
raskt i gang med å planlegge videre arbeid. Disse midlene har selvfølgelig stor påvirkning 
på budsjettet og derfor vil vi vise hvordan dette er satt opp i budsjettet. Disse midlene er 
også lagt på en egen konto i budsjett og regnskap for å kunne følge opp bedre, se detaljert 
budsjett som vedlegg.  

I tillegg vil vi nevne samarbeidsavtalen med Ferd og Celsio som også er viktige for 2023-
budsjettet. Med KIL-modellen er dette forklaringen på den store økningen i omsetning. 
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Klemetsrud IL-modellen 5 MNOK 
 
Klemetsrud IL-modellen 2023 – fordeling av midler 
Område Total Fordeling 

Sportslige ledere, trenerveiledere 
og administrasjon 

2,5 MNOK 
0,8 MNOK: hovedstyret/adm. 
1,25 MNOK: fotball 
0,45 MNOK: øvrige idretter 

Nye ungdomsarbeidsplasser 0,6 MNOK 
0,3 MNOK: fotball 
0,3 MNOK: øvrige idretter 

Nye trenerutgifter ungdomsfotball 0,6 MNOK 0,6 MNOK: fotball 

Senke treningsavgifter / 
medlemskontingent 

0,6 MNOK 

0,085 MNOK: hovedstyret 
0,430 MNOK: fotball 
0,070 MNOK: håndball 
0,015 MNOK: øvrige idretter 

Drift av anlegg 0,7 MNOK 
0,250 MNOK: Plasthallen/badminton 
0,450 MNOK: Mortensrud idrettspark/fotball 
0,100 MNOK: Klemetsrud idrettspark/fotball og diskgolf 

 

Sportslige ledere, trenerveiledere og administrasjon 2,5 MNOK 

Modellen forutsetter at idrettslaget har en fungerende administrasjon og kompetente 
sportslige ledere som kan veilede alle aktivitsledere på en god måte. Fotball har om lag 2/3 
av medlemsmasse og aktivitet, og det gjenspeiler fordeling av midlene.  

 Hovedstyret/administrasjon 0,8 MNOK  

o 75 % prosjektleder/arrangement/videre finansiering – Morten Nydal  

o 25 % rekrutteringsansvarlig/prosjektleder KIL oppstart – Laura Krumina  

 Fotball 1,25 MNOK 

o 25 % administrativ leder/ansvarlig barnefotball – Morten Nydal  

o 80 % sportslig leder fotball – Morten Rom (50 %) + ass. Håvard Lunde (30 %) 

o 60 % fordelt på ulike trenerveiledere 

 Øvrige idretter 0,45 MNOK 

o 25 % sportslig leder håndball – ubesatt  

o 25 % badminton – ubesatt (vurderer bruk av forskjellige trenerveiledere) 

o 25 % bordtennis – Laura Krumina 

 

Et langsiktig mål er at prosjektlederstillingene gjøres overflødige, og at det gjenstår et 
finansieringsbehov for sportslige ledere og trenerveiledere. 
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Nye ungdomsarbeidsplasser 0,6 MNOK 

Modellen legger til grunn at ungdomsarbeidsplasser er et mål i seg selv, samtidig som 
stillingene skal benyttes godt til å skape aktivitet for barna eller annen verdiskapning. 

 Fotball: 

o 0,3 mill. kr til lønn ungdomstrenere i barnefotball/bidrag til Celsio-akademiet. 

 Øvrige idretter: 

o 0,1 mill. kr til lønn ungdomstrenere i hhv. håndball, badminton og bordtennis. 

 

Denne posten er forventet å øke i takt med nye prosjekter og utvidelser, også fordi det er et 
mål i seg selv å sysselsette mange ungdommer. Må sees i sammenheng med samarbeid 
med Ferd. 

 

Nye trenerutgifter ungdomsfotball 0,6 MNOK 

Modellen anerkjenner et stort behov for ansatte trenere i mindre stillinger om en skal ha en 
ungdomsfotballavdeling i KIL. Skal fordeles på alle grupper fra og med G12 og J12.  

 0,6 mill. kr til nye lønnsutgifter for hovedtrenere og assistenttrenere i ungdomsfotballen. 
Inkludert «gamle midler» er totalbudsjettet 0,75 mill. 

 

Deler kan omfordeles til andre formål som understøtter målene i KIL-modellen, og/eller 
trenerutgifter for lag i barnefotballen som mangler trenere. 

 

Senke treningsavgifter / medlemskontingent 0,6 MNOK 

Medlemskontingent: 

Vi senker medlemskontingenten for alle til 100,- (fra 200,-). Det kan være generelt lavere 
terskel for at alle betaler med en så lav kontingent. Dette er samme nivå som flere andre 
idrettslag i bydelen. At kontingenten betales av medlemmet selv, er avgjørende for at det 
utbetales offentlig støtte (LAM m.m.). 

 85.000 kr inndekker reduksjon i inntekter for 850 betalende medlemmer (2022), og 
overføres hovedstyrets budsjett.  

 

Treningsavgifter: 

Felles nivå på årlige treningsavgifter innføres i idretter med et godt organisert trenings- og 
konkuransetilbud: 1.000 for 0-12 år, 2.000 for 13-19. (Samtidig settes standard 3.000 for 
voksen, men egne vurderinger gjøres for trimgrupper etc.) Badminton og diskgolf vurderes 
særskilt, da de har et betydelig annet medlemstilbud og tilbud av fasiliteter mv. 
sammenlignet med øvrige idretter. I bordtennis øker avgiften noe, men mer legges inn i 
tilbudet. 
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 Effekt/behov for støtte for lave treningsavgifter 6-19 år: fotball 430.000 kr, håndball 
70.000 kr, øvrige idretter: 15.000 kr 

 

Drift av anlegg 

Modellen la opprinnelig til grunn støtte til drift av anlegg, generell hodestøtte på 300 for å 
dekke ulike utgifter og generelle tilskudd for nye medlemmer. Vi har valgt å forenkle dette, 
ved å slå sammen disse postene til en anleggsstøtte. 

Det er en vesentlig forskjell på idrettene våre tilknyttet kostnader til anleggsdrift. Håndball og 
bordtennis har lave kostnader per i dag. Fotballen har vesentlige kostnader knyttet til 
vinterdrift av kuntsgressbanen (0,5 MNOK). Badminton har de siste årene hatt eksklusiv 
tilgang til Plasthallen, uten at gruppen har blitt belastet for kostnadene. En modell for 
badminton på linje med dagens modell for fotball, ville betydd en ekstrakostnad per medlem i 
badminton på over 1.000 kroner. 

For å kunne senke og holde nede treningsavgiftene i fotball og badminton, samt tilrettelegge 
for oppstart og oppbygging av diskgolfmiljøet, samler vi derfor støtten fra modellen i 
anleggsdrift/støtte:  

 Plasthallen/badminton: 250.000 benyttes til bidrag til fyring og strengt nødvendig 
vedlikehold av Plasthallen. 

 Mortensrud idrettspark/fotball: 450.000 benyttes til vinterdrift, påfylling granulat og 
strengt nødvendig vedlikehold av idrettsparken 

 Klemetsrud idrettpark/diskgolf og fotball: 100.000 benyttes til vedlikehold og utvikling av 
idrettsparken 

 

Samarbeidsavtale med Ferd 1 MNOK 
KIL gjør i 2023 avtale med det Oslobaserte investeringsselskapet Ferd for tre år. KIL er med 
i Ferd sitt prosjekt «Oslo-satsingen», sammen med ulike aktører i og utenfor idretten som 
gjør en ekstraordinær innsats for barn og ungdom i Oslo. 

Ferd støtter primært vårt arbeid med ungdom og ungdomsarbeidsplasser, og avtalen har en 
total verdi på 3 MNOK. I 2022/23 gjorde vi et uttak på drøyt 0,3 MNOK for å fylle opp 
1281.no-fondet. 

 

Samarbeidsavtale med Celsio 0,5 MNOK 
KIL skrev sammen med Mortensrud skole i 2022 under en samarbeidsavtale med Hafslund 
Oslo Celsio. Formålet er å igangsette et gratis fotballakademi for barn tilknyttet 5.-7. klasse i 
KIL sitt nedslagsfelt. 

Celsio er i samarbeidet en betydelig økonomisk bidragstyter, og støtter KIL totalt sett med 
0,5 MNOK hvert år i tre år fra og med 2023. Dette muliggjør akademitilbudet, som totalt har 
et årlig budsjett på 0,8 MNOK i 2023. 

Celsio drifter forbrenningsanlegget på Klemetsrud, og KIL er svært glade for at lokal industri 
støtter idrettslagets arbeid for barn og ungdom på Mortensrud. 
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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 fleridrettslag med undergrupper/gruppestyrer som har ansvar for 
sine idretter. Idrettsgruppene styrer etter vedtatt budsjett og i dialog med hovedstyret.  

 
Organisasjonsplan 

 

 
 

Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for 
idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø. I 2023 har vi et mål om å opprette et 
ungdomsutvalg, noe ungdommene har kommet med innspill om.   
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Gruppestyrer 
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. 

 

Fotball og futsal  

Styreleder: Unn Gøril Langseth  
Styremedlemmer: Maren Havik, Ednan Mohammed, Ole Ødegård, Jan-Kristian Jensrud, 
Mohammed Sankarreh, John Ivar Myrvoll, Ayesha Ali, Njaal Inge Reitan og Yasin Gence.  

 

Håndball 

Styreleder: Øyvind Hov 
Styremedlemmer: Kanutte Huse, Hilde Foss og Øyvind Haugneland.  

Det årlige møtet i håndballen har foreslått fem medlemmer til håndballstyret, et fra hvert lag. 
Det mangler et medlem.   

 

Bordtennis  

Styreleder   Yvonne Fischer 
Styremedlem   Brian Brunsvig 
Styremedlem   Ingvald Bergsagel 
Styremedlem   Per Øivind Bodding 

 

Badminton 

Styreleder: Tor Arild Svela 
Styremedlemmer: Mariusz Nowakowski, Mari Birkelund, Selin Kilinc, Nadin Hope, Anastasiia 
Petrina og Amanda Ha Doan. 
Varamedlemmer: Amanda Isha Sarna 

 

 
Alle gruppestyrene står fritt til å knytte til seg ressurspersoner for å løse oppgaver. 
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Fullmaktsmatrise 
 

 
 
Fullmaktsmatrisen ligger til grunn for styringen av idrettslaget. 

 
Hovedstyrets innstilling: 

 Årsmøtet vedtar idrettslaget organisasjonsplan og fullmaktsmatrise, 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. 

 Alle personer innstilt av de årlige møtene i fotball, håndball, bordtennis og badminton 
velges iht. innstilingen.  

 Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utpeke et medlem til håndballstyret i samråd med 
håndballgruppa.  

 Futsal ledes av fotballgruppa.  

 Allidrett og turn administreres av hovedstyret og daglig leder/administrasjonen, i 
samarbeid med Britt Elin Næss (allidrett/barneidrett), Veslemøy Viervoll (turn) og Astrid 
Johannessen (turn trimgruppa).  

 Diskgolf administreres av hovedstyret og arbeidet ledes av Tommy Due Løvaas.  

 Basketball og E-sportgruppa har per i dag ingen aktivitet, og administreres av 
hovedstyret.   
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Sak 9 Valg 
Valgkomiteen skal 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 2022) 

Nestleder Tommy Due Løvaas velges for 2-to-år 

 
Øvrige styremedlemmer 

Valgkomiteens innstilling: 
 

   

Styremedlem Trine Oftenes velges for 1-ett-år 

Styremedlem Ingvild Aatlo ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2022) 

Styremedlem Lania K. Najmadin velges for 2-to-år 
Styremedlem Simab Ghazanfar velges for 2-to-år 

 
Vara styremedlemmer 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Vara styremedlem Malin Scoglietti-Olstad velges for 1-ett- år 
Vara styremedlem Samuel Depar Nyo velges for 1-ett- år 

 

Representanter til ting 

Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett.  

 
Kontrollutvalg 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Leder Sigrid Rege Gårdsvoll ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2022) 

Medlem Gaute Holmin velges for 2-to-år 

Vara Gro Fredheim velges for 2-to-år 
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Valgkomité 

Hovedstyrets innstilling: 
Leder Gunnar Romsaas velges for 1-ett- år 

Medlem Erkan Gence velges for 1-ett- år 

Medlem Stine Rem Aarønes velges for 1-ett- år 

Vara Ingrid Kjellesvik Hov velges for 1-ett- år 
 

 

Sak 10 Valg av revisor 
Omsetningen til Klemetsrud idrettslag passerte fem millioner kroner i 2021. Revisor for 
idrettslaget i 2022 er Liv Aleksandersen Solbakken v/Revisordamene AS.    
 
Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret gis fullmakt til å engasjere revisor for regnskapsåret 2023.  

 

Sak 11 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.  

 
 
Mestring, selvstendighet og tilhørighet. 

 
 
 



 

Klemetsrud IL 
Lofsrudveien 14, Oslo 

kil@klemetsrudil.no 

klemetsrudil.no 

Org.nr. 977 35 5311 
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Om Klemetsrud idrettslag 
 

Først. Vi gratulerer Ivar Nicolaysen (2021) og Veslemøy Viervoll (2023) med æresmedlemskap i 

Klemetsrud idrettslag. Et idrettslag er summen av den frivillige innsatsen som legges ned over tid. 

Noen fortjener å bli fremhevet. Gratulerer! 

Klemetsrud idrettslag (KIL) holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget for barn og 

ungdom fra Stenbråten skole, Mortensrud skole, Klemetsrud skole og Lofsrud ungdomsskole i 

Søndre Nordstrand. I tillegg er mange barn, ungdom og voksne fra områdene rundt aktive i idrettene i 

Klemetsrud IL. 

Klemetsrud IL er et fleridrettslag med fokus på breddeidrett. KIL er det største idrettslaget på 

Mortensrud og har rundt 900 medlemmer. Via HUB Mortensrud, Sørmila og sommeraktiviteter 

aktiviserer vi godt over tusen stk. i året. Flere av idrettene er i vekst. Medlemmene er i hovedsak barn 

og ungdom som driver med fotball, futsal, håndball, bordtennis, badminton, basketball, e-sport, 

diskgolf, allidrett og turn. 

KILs medlemmer er fra en bredt sammensatt befolkningsgruppe med bakgrunn fra mer enn femti 

nasjoner og fra alle kontinenter, og representerer hele bredden blant innbyggerne som bor innenfor 

skolekretsene Mortensrud, Stenbråten og Klemetsrud. 

Klemetsrud IL har i hovedsak aktivitet på kunstgressbanene på Mortensrud, i Klemetsrudhallen, på 

Mortensrud aktivitetshus (e-sport) og i Plasthallen/Badmintonhallen i Lofsrudveien 14. Her har også 

idrettslaget sine kontorer og BUA Mortensrud. I tillegg brukes normalt gymsalene på Mortensrud, 

Klemetsrud og Stenbråten skole, og idrettslagets gressbane, kunstgressbane og klubbhuset i 

Klemetsrud idrettspark.  

Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges idrettsforbund, og alle våre idrettsgrupper er medlem av 

sine respektive særforbund. Klemetsrud IL er med andre ord med i Norges Fotballforbund, Norges 

Håndballforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Badmintonforbund, Norges Gymnastikk- og 

Turnforbund, Norges Basketballforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund. I tillegg er 

utlånsboden vår på Mortensrud med i BUA-nettverket. Klemetsrud IL har lederen i ISU (Idrettens 

samarbeidsutvalg) i 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 lave som mulig for barn og 

unge.  

Som medlem får man delta i seriespill i våre idretter, innflytelse på utviklingen og de nødvendige 

forsikringene. De ulike idrettene drives på frivillighet, treningsavgift og ulike støtteordninger. Dette 

dekker blant annet serie og cup, anleggsutgifter og drift, utstyr og trenerutvikling. Inntektene og 

treningsavgiften varierer fra idrett til idrett.  
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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 idrettslag er ikke en fritidsklubb, men søker å gi et bredt sportslig tilbud for å 

inkludere alle som har lyst å utvikle seg i en idrett. 

Klemetsrud IL har som mål at flest mulig, lengst mulig, har et godt tilbud lokalt. 

I 2022 fikk vi en unik mulighet til å søke støtte gjennom en ny ordning initiert av regjeringen. Vår 

søknad om Klemetsrud IL-modellen handlet om å styrke grunndriften i idrettslaget. Denne søknaden 

ble innvilget medio oktober med fem mill. kroner i støtte til KIL. Dette har satt sitt preg på budsjettet 

for 2023 og det er lagt mange, spennende og store planer.  

KIL som arbeidsplass 
KIL drives i utgangspunktet av frivillighet, men Siri Hetle Hasli har vært daglig leder siden august 

2020. Prosesser idrettslaget er inne i, som «kvalitetsklubb» (Norges fotballforbund), «nabolagsklubb» 

(Norges idrettsforbund/Oslo idrettskrets), gjennomføring av Klemetsrud IL-modellen og KILs 

engasjement for å bygge bærekraftige lokalsamfunn, har avdekket behov for både mer plass og flere 

hender. Fra oktober 2022 økte antall heltidsansatte til to i administrasjonen da vi kunne ønske Morten 

Nydal velkommen, som administrativ leder fotball og prosjektleder for Klemetsrud IL-modellen. I 

slutten av februar 2023 begynte Laura Krumina som idrettskoordinator og sportslig leder bordtennis.  

I tillegg til heltidsansatte har idrettslaget hatt en rekke trenere ansatt, både voksne og ungdom i 2022. 

I 2023 er det flere trenere og sportslige ledere på vei inn i de ulike idrettene.   

Klemetsrud IL er også mange ungdoms første arbeidsgiver. Gjennom BUA, dommer- og 

trenerutdanning tilbys ungdom sine første jobber i idrettslaget. Alt dette krever en organisasjon som 

kan legge til rette og utvikle idrettslaget og aktivitetene på Mortensrud.  

Klubbverdier  
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. 

Mestring 

I Klemetsrud idrettslag er vi opptatt av at du skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir 

lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at du føler 

progresjon og at du gjennom trening mestrer nye utfordringer. For å holde motivasjonen oppe 

gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at du har noe å se 

frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som du blir eldre. 
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Selvstendighet 

I Klemetsrud idrettslag skal du som utøver få utfordringer, og muligheter til å utvikle deg til å bli en 

selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist du selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe 

som krever selvstendighet. 

Tilhørighet 

I Klemetsrud idrettslag skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere 

alle som er med på trening og i konkurranse. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er 

viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i 

treningsgruppen. 

Det er ikke egoistisk å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. Det er 

viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på 

egne prestasjoner. 

Mangfold og inkludering 
Idrettslaget har aktive barn, ungdom og voksne med bakgrunn fra store deler av verden og speiler 

mangfoldet i bydel og idrett. Befolkningen på Mortensrud øker, delbydelene rundt bruker de 

aktivitetstilbudene som er på Mortensrud og det er en høy andel barn og unge i bydelen.  

Resultater fra barne- og ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2021, i rapporten for 5.-7. trinn, viser at 

57 % av barna i Søndre Nordstrand er med på sport eller idrett. Tallene varierer mellom bydeler, men 

gjennomsnittet for sport eller idrett i Oslo er 66 % i denne aldersgruppen. Når vi ser på tallene for 13-

19 år så har kun 39 % av ungdommene i Søndre Nordstrand vært med i et idrettslag i løpet av den 

siste måneden, mot f.eks. 57 % i Nordre Aker. Pandemien har også påvirket disse tallene og viser en 

større nedgang i Oslo enn for resten av landet. I bydel Søndre Nordstrand sier 31 % at de har lyst til 

å være med på organiserte fritidsaktiviteter (ikke bare idrett), den høyeste andelen for alle bydelene i 

Oslo på dette spørsmålet.   

Tallene fra undersøkelsen Ung i Oslo viser at det er stort potensial i å rekruttere flere til både idrett og 

andre aktiviteter – og ungdommene sier selv at de ønsker i større grad å delta. I høringsmøtene for 

Mortensrudprosjektet ble det sagt at nye Mortensrud skole bygges noe større enn behovet er i dag. 

Vi antar at dette er for å kunne dekke behovet i fremtiden. Dessverre kan man ikke si det samme om 

de planlagte idrettsanleggene på Mortensrud – i forslaget bygges disse allerede for små til å møte 

dagens behov.   
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Idrettslagets organisering 
 
Styrets sammensetning 

� Leder: Kyrre Alvær 

� Nestleder: Morten Nydal (i permisjon siden ansettelse medio oktober 2022) 

� Styremedlemmer: Trine Oftenes, Ingvild Aatlo, Tommy Due Løvaas og Shazia 
Ghazanfar 

� Varamedlemmer: Kanutte Huse og Saad Shafiq Sheikh 

 
Styrets arbeid 
Det er blitt avholdt tolv styremøter mellom de to årsmøtene. Regnskap har blitt gjennomgått 

kvartalsvis. Styret har jevnlig diskutert nabolagsklubb og gruppenes aktiviteter, inkludert idrettsparker 

og fordeling av halltid.  

Av noen av de litt større sakene hovedstyret hadde oppe i møtene sine i perioden mellom årsmøtene 

kan vi nevne:  

 Oppfølging av vårt høringssvar på Mortensrudprosjektet (frist 7. februar 2022) i møter med 

Oslo kommune/Oslobygg, politikere og andre engasjerte grupper. KILs fullstendige 

høringssvar er tilgjengelig på nettsidene: 

https://www.klemetsrudil.no/2022/02/08/mortensrudprosjektet-kils-horingssvar/   

 Oppfølging av midlertidighetsprosjektet, altså anleggene vi skal benytte mellom riving av 

dagens anlegg og fram til Mortensrudprosjektet er ferdigstilt. Tidsplanen for flytting til nytt 

klubbhus var høsten 2023, men dette ble utsatt siden totalentreprenøren gikk konkurs høsten 

2022. Foreløpig flyttedato er vår/sommer 2024.   

 Innkjøp av kontorbrakker og fotballboder pga. forsinkelsen i midlertidighetsprosjektet, skal 

gjennomføres i 2023.   

 Videreutvikling av Klemetsrud idrettspark med ny multisportbane og bygging av diskgolfbane.  

 Prosjektet KIL oppstart med kartlegging av KILs idrettstilbud og en rekke anbefalinger om 

felles rekruttering og oppstart for hele idrettslaget: blant annet videre satsing på allidrett og 

turn, felles satsing for håndball og fotball fom. høsten 2023 og idrettsuka i samarbeid med 

MASK i august med 100 deltakere.  

Idrettslaget er nødt til å engasjere seg politisk lokalt og sentralt for å fortsette å holde trykket opp på 

utviklingen av våre områder. Utvikling går sakte og i rykk og napp, gjerne i forbindelse med tragiske 

hendelser og medieoppslag.  

Hovedstyret har avsjekket med Plan og Bygg (Oslo kommune) om muligheten for å bruke kommunal 

skog ute ved Klemetsrud idrettspark midlertidig til en tur- /aktivitetssti for diskgolf. Den nye 

diskgolfbanen vil i hovedsak ligge i kommunal skog, og banen vil bli tilbakestilt og flyttet den dagen 
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området skal utvikles til eventuell annen næring/boliger. Det er også startet forsiktige diskusjoner 

rundt hvordan Klemetsrud idrettspark bør utvikles i fremtiden med f.eks. en fotballhall. 

Ungdomssatsing har også vært prioritert i 2022. Sammen med HUB Mortensrud og Oslo idrettskrets 

har idrettslaget utdannet klubbtrenere, klubbdommere og unge ledere, og står nå på trappene med et 

ungdomsutvalg. Hovedstyret har som uttalt mål at så mange ungdommer som mulig skal få kursing 

som kan gi dem ballast til å engasjere seg i lokalsamfunnet.  

2022 ble et tilnærmet normalt år med tanke på pandemi og aktivitet, med unntak av de to første 

månedene med noen gjenværende restriksjoner. Klemetsrud idrettslag har vært representert i ISU 

Søndre Nordstrand, i tillegg til en rekke møter i forbindelse med nabolagsklubb KIL var også godt 

representert under Mortensrudfestivalen med stand for nesten alle idrettene, BUA og egen 

fotballturnering for de minste.  

Oslo idrettskrets, Oslo sør-satsingen og skolene er viktige samarbeidspartnere for utvikling av 

området. I tillegg jobber hovedstyret med de andre klubbene i vårt nærområde for å skape et godt og 

helhetlig tilbud med de få arenaene og ressursene vi disponerer. 

Organisasjon 
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Komiteer, utvalg og roller 

� Valgkomité: Ingrid Kjellesvik Holm (leder), Adeel Ahmad (fratrådt i perioden), Njaal 
Inge Reitan og Åshild Losnegard (vara) 

� Kontrollutvalg: Sigrid Rege Gårdsvoll (leder), Gaute Holmin og Gro Fredheim (vara) 

� Barneidrettsansvarlig: Ingvild Aatlo 

� Politiattestansvarlig: Siri Hasli (daglig leder) 

� Inkluderingsansvarlig: Kyrre Alvær  

� Ungdomskontakt: Usman Sharif 

 

Grupper og idrettsaktiviteter 

 

Gruppestyrer: 

� Fotball/futsal: Ole Ødegård (leder), Gunnar Romsaas, Unn Gøril Langseth, John Ivar 
Myrvoll, Ayeshah Ali, Usman Sharif og Ednan Mohammed. 

� Håndball: Øyvind Hov (leder), Kanutte Huse, Johan Wånge, Ida Kjerkol og Hilde Foss. 

� Bordtennis: Yvonne Fischer, Brian Brunsvig og Endre Midtgård Meckelborg (fratrådt i 
perioden). 

� Badminton: Tor Arild Svela, Asim Khan, Mari Birkelund, Amanda Ha Doan, Selin Kilinc 
og Amanda Isha Sarna (vara). 

 

Kontaktpersoner/administrasjon: 

� Allidrett: daglig leder Siri Hasli og Britt Elin Næss. 

� Turn: daglig leder Siri Hasli, Veslemøy Viervoll og Astrid Johannessen (trimgruppa). 

� E-sport: Trine Oftenes. 

� Diskgolf: Tor Arild Svela og Tommy Due Løvaas. 
 
 
Gruppestyrene rekrutterer og fyller også andre roller og utvalg spesifikt for sin idrett.  
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Medlemstall 
 
Medlemstall Klemetsrud IL 2021-2022 
 
2021 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 

Gutter/menn 21 322 169 26 142 680 

Jenter/kvinner 10 158 16 7 66 257 

Totalt 31 480 185 33 208 937 
 

2022 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 

Gutter/menn 24 248 141 14 161 588 

Jenter/kvinner 12 172 36 6 72 298 

Totalt 36 420 177 20 233 886 

Tabellen viser kun oversikt over betalende medlemmer, Klemetsrud IL tilbyr aktivitet til betydelig flere gjennom blant annet 

HUB Mortensrud, sommeraktiviteter og åpen hall badminton og bordtennis.  

Klemetsrud IL har hatt en nedgang på 51 medlemmer fra 2021 til 2022. Det er antallet gutter/menn 

som har gått ned med 92 stk., mens jenter/kvinner har økt med 41. Selv om vi har jobbet målrettet 

med å få alle til å betale medlemskontingent og treningsavgift (eller søke støtte til treningsavgift), så 

er betaling fremdeles en utfordring for idrettslaget som også gir utslag på medlemstallene.  

Medlemstall Klemetsrud IL 2021-22 fordelt på idrett 
 

 2021 2022 

 Jenter/kvinner Gutter/menn Totalt Jenter/kvinner Gutter/menn Totalt 

Fotball/futsal 89 509 598 99 402 501 

Håndball 64 17 81 102 20 122 

Bordtennis 15 55 70 19 77 96 

Badminton 36 64 100 50 125 175 

Basketball 8 24 32 3 19 22 

Turn 
33 75 108 

63 5 68 

Allidrett 14 61 75 

E-sport 1 14 15 1 17 18 

Diskgolf 3 5 8 1 6 7 

Totalt 300 778 1012 352 732 1084 
 

Turn og allidrett fungerte som en idrettsgruppe i 2021, men ble splittet i to aktiviteter igjen i 2022.  

I 2022 har det ikke vært aktivitet i e-sportgruppa og basketball hadde kun aktivitet første halvår. Alle 

andre idretter har opplevd en økning fra 2021 til 2022 med unntak av fotballen. Nedgangen i 

medlemstall hos KIL skyldes utelukkende nedgangen i fotball for gutter/menn med ca. 100 stk. 

Nedgangen er størst hos fotballen i aldersgruppa 6-12 år og det er også noe frafall for 13-19 år. Noe 

av dette skyldes manglende betaling, men enkelte ungdomslag i fotballen har også blitt lagt ned i 

løpet av året. Det er rundt 200 medlemmer som deltar i mer enn en idrett hos KIL.  
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Medlemstall Klemetsrud IL 2019-2022 
 
  2019 2020 2021 2022 

Gutter/menn 601 678 680 588 

Jenter/damer 209 240 257 298 

Totalt 810 918 937 886 

 

Selv med nedgang i medlemstallene for 2022, så er det gledelig å se at antall jenter/kvinner i 

idrettslaget fortsetter å øke. Alle idrettene har fokus på å få med jentene, og særlig badminton, turn 

og allidrett har bidratt positivt her. I tillegg opplever vi at flere kvinner har ulike verv i KIL. Andelen 

jenter/kvinner i KIL er nå oppe i 34 % for 2022, mot 26-27 % tidligere år.  

 
 

KIL samfunn 
 

Action Now 
Klemetsrud IL har valgt å knytte mye av sitt utenomsportslige engasjement opp til FNs bærekraftmål. 

Med hjelp fra fotballklubben Bodø/Glimt har Klemetsrud IL blitt inkludert i #ActionNow og setter 

søkelys på de sosiale aspektene ved FNs bærekraftmål 11: Bærekraftige by- og lokalsamfunn. 

Ingen barn og ungdommer bør stå uten tilbud på Mortensrud. Klemetsrud ILs hundreårige historie har 

fostret mange mennesker i mange ulike idretter. Idrettslaget prøver til enhver tid å tilpasse seg 

dagens virkelighet og tilby idretter barn og ungdom har lyst til å drive med. 

Borgere skapes i krysningen mellom skole, idrett og kultur. Arenaer skaper samhold, eller 

utenforskap og motsetninger. Det er viktig at idrettsarenaene blir bidragsytere til sportslig utvikling, 

mestring og felles tilhørighet. Sammen skaper vi en bedre hverdag.  

 

Nabolagsklubb 
Nabolagsklubb er Oslo idrettskrets’ program for å styrke fleridrettslag i Oslo som tar et utvidet 

samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på 

deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere 

idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges 

oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle. 

Kjennetegn ved en nabolagsklubb: 

 Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten 

 Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet 
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 De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver 

Klemetsrud idrettslag har gjennom dette programmet forpliktet seg til å jobbe med fem områder: 

 

 

I 2022 mottok Klemetsrud IL som nabolagsklubb 325.000 kr til å styrke arbeidet innenfor disse 

områdene. Dette er områder vi uansett jobber mye med, og nedenfor gjør vi en oppsummering av 

klubbens totale innsats på disse (ikke kun for midlene til nabolagsklubb). For detaljer om fordeling av 

disse midlene, se årsregnskapet.   

 

Inkludering – økonomisk støtte og andre tiltak 

Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Klemetsrud IL inkluderer alle 

uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn. Idretten er sosiale møteplasser der 

vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere får drive med aktiviteter 

de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Idrett er inkludering i praksis. 

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, trivsel og 

fellesskap. Mange barn opplever å ikke kunne delta i idrett og blir stående på sidelinjen på grunn av 

økonomi. Vi ønsker ikke at økonomien skal stoppe barn og unge fra å delta i organisert idrett. Det er 

viktig for barn å være med der andre barn er, slik at de føler seg inkludert og at de får drive med 

spennende aktiviteter sammen med andre. 

Klemetsrud IL har i 2022 arbeidet videre med inkludering; vi har oppdatert informasjon om våre 

idretter på nettsidene, og informasjon om rutiner og søknadsmuligheter for økonomisk støtte. Vi har 

også hatt god dialog med de aktivitetsguidene som har kontaktet oss.  

Rundt 45 % av barn og unge 6-19 år i KIL betaler ikke treningsavgift, eller kun deler av denne. I løpet 

av året har vi fått inn 103 forespørsler om støtte til treningsavgift og benyttet oss av Søndre 

Nordstrands fritidsstipend, Røde Kors/Coop-dugnaden og vårt eget 1281-fond. I tillegg til støtte på 

individnivå er det tildelt støtte fra 1281-fondet til å dekke ubetalte fakturaer for treningsavgift hos de 

ulike idrettene. Totalt er det tildelt 350.000 kr fra 1281-fondet i 2022.  
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Støtte treningsavgifter 2022  Sum  Antall 

Støtte bydelen fritidsstipend - individuelt          125 950  49 

Støtte Røde Kors/Coop - individuelt            42 300  14 

Støtte 1281 oktober - individuelt            56 275  29 

Støtte 1281 desember - individuelt            18 375  11 

Støtte 1281 desember - ubetalte fakturaer          126 000    

Støtte 1281 januar - ubetalte fakturaer          150 000    

Total støtte 2022 barn og unge          518 900  103 

      

Individuelt          242 900    

Gruppestøtte          276 000    

 

Støtte fordelt på de ulike idrettene 

Fotball Håndball Bordtennis Badminton Turn 

       473 350       24 000         13 750            6 800         1 000  

 

Tallene ovenfor reflekterer at flertallet av medlemmene våre spiller fotball og at det er den dyreste 

idretten pga. idrettsutstyr, vinterdrift av kunstgressbanen på Mortensrud, seriespill, cuper, drakter, 

dommere etc.  

Vi forsøker generelt å holde treningsavgiftene på et lavt nivå, men vi driver aktivitet i et sammensatt 

område med sosiale og økonomiske utfordringer. Det er derfor et stort behov for slike 

støtteordninger.  

I tillegg er det i 2022 kjøpt inn enda flere fotballsko og leggskinner som det er mulig å få som 

langtidslån hos BUA Mortensrud.   

 

Kompetanse 

Tillitsvalgte i klubben skal ha relevant og oppdatert kompetanse. Det er flere som har tatt kurs i løpet 

av året i regi av idrettskretsen for sine roller, f.eks. kontrollutvalg og valgkomité. I tillegg er det en del 

kursmuligheter gjennom de enkelte særforbund.  

I oktober hadde vi et lokalt klubbkurs i regi av Oslo idrettskrets: Klubbens styrearbeid i praksis. Her 

deltok 13 styremedlemmer både fra hovedstyret og gruppestyrene. Idrettslaget organiserte også 

førstehjelpskurs i 2022.  
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Frivillighet og dugnad 

Våre frivillige trenere, lagledere og medlemmer i ulike styrer og utvalg har gjort en solid innsats for 

idrettslaget i 2022. Den regelmessige aktiviteten har kommet godt i gang igjen etter pandemien. Vi 

ser også at vi trenger å engasjere flere frivillige for å kunne tilby god idrettsaktivitet i trygge rammer, 

og dette vil vi jobbe mer med i 2023.  

Idrettsgruppene har gjennomført ulike dugnader i løpet av året. KIL hadde også årsfest i januar 2023 

for å feire alt vi fikk til sammen i 2022.  

Klemetsrud IL er helt avhengig av de frivillige. Vi må ta godt vare på de vi har, og vi tar gjerne imot 

flere som vil bidra.  

 

Ungdomssatsing – ungdomsjobber og utdanning 

Idrettslaget har satset enda mer på ungdommer (13-19 år) og unge voksne (19-26) i 2022 både med 

tanke på forskjellig typer utdanning, jobber og tillitsverv. Noen nøkkeltall: 

 Fire ungdommer fullførte lederkurs i regi av Oslo idrettskrets (15-19 år) høsten 2022. 

Deltagerne var fra fotball. 

 Fotballen har arrangert trener- og dommerkurs for ungdom, de andre idrettene har sendt sine 

ungdomsinstruktører på kurs hos særforbundene.   

 Totalt har 19 ungdommer hatt sommerjobb hos KIL: fem stk. på KIL Academy Football, fem 

stk. på Sommerpatruljen og ni stk.på UKA – Idrett for alle Mortensrud.   

 Både fotball, håndball, bordtennis, allidrett og turn har hatt ungdommer som trenere på fast 

aktivitet gjennom året.  

 Totalt har KIL utbetalt lønn til 31 ungdommer i 2022 og til 13 unge voksne – totalt 44 stk. 

Dette omfatter både faste treninger/prosjekter og sommeraktiviteter.  

 Gjennom klubbdommerprosjektet hos fotballen har vi i 2022 i tillegg utbetalt 

dommerhonorarer til 14 ungdommer.  

 I desember 2021 inngikk vi et samarbeid med bydelen om ungdomsjobber og jobbtrening i 

BUA og kiosken. I løpet av 2022 har 6-10 ungdommer vært ansatt i BUA i tillegg til to unge 

voksne som driftsledere. Deres lønn blir betalt av bydelen mens KIL står for de andre 

driftskostnadene tilknyttet BUA.  

 

Det handler ikke kun om å få ungdommene i arbeid, men også om at de skal engasjere seg. Vi er i 

ferd med å få flere ungdomsrepresentanter inn i ulike styrer og satser på å opprette et felles 

ungdomsutvalg i 2023.  
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Klubbhåndbok 

I forbindelse med prosess for nabolagsklubb og kvalitetsklubb har det blitt utarbeidet en god del 

dokumenter og rutiner. Spesielt nettsidene våre ble revidert og oppdatert før oppstart høsten 2022, 

med fokus på bedre informasjon om idrettene våre. I tillegg jobber administrasjonen videre med å 

utvikle faste rutiner og årshjul for drift.  

 

Ungdom i jobb 
Klemetsrud IL tilbyr ungdommer og unge voksne jobb på flere ulike måter: som trenere og dommere 

både på ordinære treninger og sommeraktiviteter og via HUB. I tillegg samarbeider vi med bydelen 

om jobbtrening i BUA, som beskrevet på forrige side under nabolagsklubb. 

Oppsummert har vi i 2022 hatt omtrent 40 ungdommer i jobb og 13 unge voksne som trenere og 

dommere på ulike klubbaktiviteter og prosjekter. Hvis vi tar med BUA så er vi oppe i ca. 50 

ungdommer og 15 unge voksne – totalt 65 arbeidsplasser med stort og smått.  

Idrettslaget har i 2022 hatt en dialog med investeringsselskapet Ferd om å jobbe sammen for å 

skape arbeidsplasser for ungdom. Vi er veldig glade for å være med i deres Oslo-satsing for 2023 og 

årene framover.  

 

1281.no: Fond for treningsavgift 
Blant idrettslagets barn og unge har mange betalingsutfordringer av en eller annen grad. Idrettslaget 

jobber hardt hver dag for å holde treningsavgiften på et minimum, men er samtidig opptatt av at 

idrettene skal ha et idrettsfaglig innhold med tilsvarende ressurser som andre klubber i nærheten: 

Barn og ungdom fra Mortensrud skal ha de samme mulighetene som de som vokser opp andre 

steder.  

Gjennom bydelens fritidsstipend, Coop-dugnaden og idrettslagets eget fond 1281.no, opprettet for 

inkludering og støtte til treningsavgift, tilbyr vi hjelp til alle de som ikke har økonomisk mulighet til å 

betale alt selv. I 2022 er det tildelt totalt 350.000 kr fra 1281-fondet. (Se detaljer om støtteordninger 

under nabolagsklubb.) 

 

HUB Mortensrud 
Klemetsrud IL organiserer også HUB Mortensrud, et aktivitetstilbud for ungdomsskoleelever etter 

skoletid. Dette gjøres i samarbeid med Lofsrud skole, Oslo sør-satsingen og andre aktører på 

Mortensrud. Morten Rom er prosjektleder og har vært med siden oppstart høsten 2020.  

HUB-en skal fange ungdommenes energi og være en rollemodellfabrikk.  For skoleåret 2022-23 betyr 

dette aktivitet fire dager i uka tirsdag-fredag med kjernetid kl. 14.00-17.00. I tillegg kommer enkelte 
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kveldsarrangementer, turneringer og kurs. Rundt 150-200 elever er innom i løpet av året, mange på 

jevnlig basis.  

HUB tilbyr en miks av organiserte treninger og ulike typer lavterskelaktivitet. En god del er knyttet til 

fotball: fotballtreninger, fotballspilling/lavterskel, deltagelse i Vålerenga Community Champions 

League for 9. klasse og deltagelse på de offisielle skolelagene. Det rulleres også mellom ulike typer 

idrettsaktiviteter med to ukers varighet, f.eks. volleyball, badminton, innebandy, bordtennis og 

basketball. Dette avsluttes ofte med en uformell turnering fredag ettermiddag. Det er egne aktiviteter 

for jenter, herunder ukentlige treninger og enkelte jentekvelder. I tillegg tilbyr HUB kurs, f.eks. trener- 

og dommerkurs i fotball.  

Prosjektet har vært finansiert via Oslo sør-satsingen, delprogram nærmilø de siste tre årene. De to 

første skoleårene var sterkt preget av pandemien og HUB har vist «stayerevne». Det er et felles 

ønske om å videreføre HUB fra alle parter, og vi håper på ny finansiering fra høsten 2023. Det er 

søkt om midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til dette.  

Målene for HUB er de samme som da prosjektet ble igangsatt: 

1. å holde ungdom på Mortensrud aktive i organisert aktivitet, lengst mulig 

2. motivere ungdom i ungdomsskolealder til videre innsats på skole, samt innsats innen idrett og 

annen frivillig aktivitet 

3. gi ungdommen muligheter 

4. sørge for positivt samspill mellom ungdom fra ulik bakgrunn 

5. gi Mortensrud, Lofsrudområdet og Lofsrud skole noe å være stolte av 

 

BUA Mortensrud 
BUA Mortensrud er en veldig viktig institusjon på Mortensrud. Har kan barn låne fotballsko eller 

leggbeskyttere, diskgolfutstyr eller teltutstyr, skøyter eller ski. I tillegg lånes det ut sparkesykler, 

skateboard, akebrett og mye mer. BUA Mortensrud har vokst til å bli en av de større utlånssentralene 

i Oslo, både vinter, vår, sommer og høst. 

BUA Mortensrud er åpen hele året. Fra tre åpningsdager i uka i 2021 er det økt til fem i 2022: 

mandag-torsdag kl. 18.00-20.00 og lørdag kl. 11.00-15.00. Klemetsrud IL har investert betydelige 

midler i utstyr i BUA. Fra slutten av 2021 har bydel Søndre Nordstrand kommet inn med lønnsmidler, 

og bydelen lønner i dag ungdommene og de unge voksne som har jobb i BUA Mortensrud. 

Styret/driftsgruppa i BUA Mortensrud består av: 
 Lisbeth Iversen 
 Desirée Buen Harrison 
 Stine Ytrestøl 
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De frivillige i form av driftsgruppa legger ned en stor innsats for å følge opp BUA.  

I 2022 ble BUA tildelt 150.000 kr til å kjøpe inn nytt utstyr. Denne tildelingen har blitt brukt til å kjøpe 

inn det utstyret som er mest etterspurt blant låntagerne: først og fremst alpinutstyr i form av ski, 

staver, sko, hjelm og briller. I tillegg har vi kjøpt inn noen nye snowracere, telt, ekstrautstyr til telt 

(plugger), soveposer og noe vedlikeholdsmateriell/deler til sykler og ski. 

BUA Mortensrud var blant annet til stede på Mortensrudfestivalen med egen stand for å vise fram 

utstyr og rekruttere flere låntakere. Vi har også hatt veldig gode og faste åpningstider i år, i tillegg til 

at vi har brukt Instagram mye til å reklamere for BUA. Dette har hatt positiv effekt på utlånet og BUA 

begynner virkelig å bli godt kjent i området. I tillegg har idrettslaget kjøpt inn fotballsko og leggskinner 

som lånes ut via BUA. Det har blitt tatt godt imot. Antall utlån (som regel flere utstyrsenheter på en 

gang) økte fra 1.001 i 2021 til 1.223 i 2022, og antall brukere økte fra 515 til 709.  

 

Celsio-akademiet 
Mot slutten av 2022 inngikk Klemetsrud idrettslag, Mortensrud skole og Hafslund Oslo Celsio 

(fjernvarmeanlegget) en avtale om å lage et fotballakademi for aldersgruppen 5. til 7. klasse. Celsio-

akademiet er gratis og åpent for alle elever på våre skoler. Det har vært en naturlig videreføring av 

samarbeidet idrettslaget har med Lofsrud skole for å kunne tilby en trygg og god arena for barn. 

Akademiet hadde oppstart i januar 2023.  

 

Politikk – Mortensrudprosjektet og Mortensrud 
idrettspark 
 

Mortensrud idrettspark er hjertet for barn og unge som vil drive med idrett på Mortensrud og 

områdene rundt. Klemetsrud idrettslag er alvorlig bekymret for den nye idrettsparken. 

Befolkningstallet har økt, det planlegges nye boliger og det er en stor andel barn og unge som 

trenger gode fritidsaktiviteter.   

Klemetsrud idrettslag leverte et omfattende høringssvar på Mortensrud prosjektet. Det er idrettslagets 

oppfatning at anleggene er underdimensjonerte lenge før de står klare. Det må minst en ekstra 

fotballbane og en ekstra hallflate inn i prosjektet for at det skal kunne gi dagens kapasitet. 

Oslo kommune har pekt på Klemetsrud idrettspark som avlastningsarena, og langt på vei foreslått å 

omgjøre gressbanen til kunstgressbane. Noe det ikke er bevilget midler til. 

Det er også pekt på dagens Mortensrud skoletomt som en potensiell tomt for ytterligere idrettsanlegg, 

men dette ligger mange år frem i tid. 

Idrettslaget har også i 2022 starten en prosess sammen med byråd for idrett, Omar Gamal og 

representanter for OBOS, for å prøve å finne plass til en midlertidig badmintonhall som kan erstatte 
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dagens plasthall i Lofsrudveien 14. Plasthallen har stått midlertidig siden 1996, og MÅ avløses med 

et nytt alternativ på Mortensrud. 

Flerbrukshallen – idrettsanlegg og driftslokaler for KIL 
Hovedforslaget til Klemetsrud idrettslag i høringssvaret var å utvide flerbrukshallen med en ekstra 

etasje for å øke kapasiteten med en full idrettsflate til. Den ene idrettsflaten som ligger inne i dagens 

planer, som erstatning for Plasthallen, vil ikke kunne gi den nødvendige og ønskede utviklingen i 

idrettstilbudet. Den nye hallen mangler lokaler hvor Klemetsrud IL bordtennis kan holde til på 

hverdager. En annen raskt voksende idrett på Mortensrud er badminton. Klemetsrud IL badminton 

holder i dag til i Plasthallen hvor det spilles badminton fem dager i uka. I tillegg skal den nye hallen 

blant annet også romme Klemetsrud IL håndball, basketball, allidrett og turn.  

Kontorer og klubblokaler er viktige for å lage god idrettsaktivitet for barn og unge. Dette mangler i 

prosjektets planforslag. KIL har hatt en kraftig vekst og rask utvikling de siste årene – med nærmere 

tusen medlemmer, over hundre frivillige, en fast ansatt, flere nyansatte (foreløpig midlertidige) og 

mange ungdommer og unge voksne ansatt som trenere og i BUA. Et idrettslag som Klemetsrud IL 

trenger tre-fem kontorer, møterom/forsamlingslokaler for lagene og gruppene og et fellesareal for 

lagring og trykking av drakter.  

Den ekstra plassen som skapes ved å utvide med en etasje til, bør derfor brukes på en slik måte at et 

egnet bordtennislokale inkluderes i hallen, BUA utvides og kontor og klubbhusfasilitetene til 

Klemetsrud IL utvides. Prosjektet burde også ha utforsket muligheten for å få inn en liten basishall for 

turn. I tillegg må det lages en avlastningssal for bordtennis. 

 

Baner og driftsbygg for fotballen 
KIL med flere har påpekt flere ganger at banekapasiteten for fotball er planlagt altfor lav. Kapasiteten 

holdes på samme nivå mens flere og flere ønsker å spille fotball, organisert og uorganisert. Allerede i 

midlertidighetsperioden møter vi på utfordringer med kun én 11er-bane. Idrettslaget har noen 

bekymringer rundt vinterdrift og løsninger for sikkerhet, tribuner, spillerbenker og oppvarming. Helst 

håper vi at det kan finnes en løsning for å øke banekapasiteten på Mortensrud, og det er kommet 

flere forslag til plassering.  

Idrettslaget vil måtte benytte Klemetsrud idrettspark i større grad fra byggefasen begynner. For å 

beholde jenter og gutter i aktivitet, blir det avgjørende å sette opp matebuss og å legge kunstgress på 

dagens gressbane. Hvis man i planene inkluderte en innendørs fotballhall i Klemetsrud idrettspark, 

ville det blitt et meget attraktivt anlegg for hele Søndre Nordstrand, og avstanden til Mortensrud ville 

få mindre betydning.   

For å kunne få et godt fungerende driftsbygg for fotballen på Mortensrud må denne utvides med 

speakerbod, møtearealer og garderober. Ved å flytte fotballgarderobene fra flerbrukshallen, frigjøres 

mer areal til aktivitet og driftslokaler i hallen, og fotballen får et bedre bygg. 

... så får vi se om det er politisk og administrativ vilje til å høre på idrettslagets bekymringer. 
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Arenaer og idrettsparker 

 

Mortensrud idrettspark 
Mortensrud idrettspark ligger i Lofsrudveien 14 på Mortensrud. Idrettsparken består av to kunstgress-

fotballbaner, en ballbinge, en plasthall (badminton), e-sportrom og en landhockeybane. Du finner 

også BUA Mortensrud i idrettsparken. 

Mortensrud idrettspark står for tur til å oppgraderes betydelig de neste årene, som en del av det store 

Mortensrudprosjektet.  

Landhockeybanen/isbanen: Rett bak Senter Syd, lengst nord i idrettsparken finner du 

landhockeybanen. Banen er utslitt, gått ut på dato og egner seg dårlig til organisert aktivitet.. Mellom 

landhockeybanen og 7er-banen ligger det en øvingspitch for cricket.  

Fotballbanen (11er): Mortensrud kunstgress har relativt nytt kunstgress og er hovedbanen for 

Klemetsrud IL fotball. Banen holdes også åpen på vinteren, og er en av få arenaer åpen for folk i 

vinterhalvåret. 

Fotballbanen (7er/5-er): 7er-banen ligger rett på baksiden av Mortensrud aktivitetshus. Denne banen 

har et midlertidig miljøvennlig og granulatfritt kunstgress den første i sitt slag i Oslo. Dekket er 

flyttbart slik at det kan gjenbrukes når den store utbyggingen av Mortensrud kommer i gang.   

3v3-banen: Ved siden av 7er-banen er det også satt opp en 3v3-bane beregnet på de aller minste. 

Her er det også brukt miljøvennlig granulatfritt kunstgress som skal gjenbrukes når banen må flyttes. 

Ballbingen: Ballbingen har stått i mange år, men fikk nytt granulatfritt kunstgress i 2018 samtidig som 
7er-banen ble oppgradert. 

Klemetsrud flerbrukshall: Klemetsrud flerbrukshall er hjem for Klemetsrud IL håndball og Klemetsrud 

IL bordtennis. Hallen er rehabilitert i nyere tid. Hallen er også godkjent for landhockey. Den har to 

spilleflater; en fullskala med tribune og en litt mindre treningshall. 

Plasthallen: Plasthallen (Mortensrud idrettshall) er klubbens midlertidige hjem for en av Norges mest 

spennende badmintonmiljø. Plasthallen ble satt opp midlertidig for 27 år siden og er planlagt revet for 

å gi rom for den nye fleridrettshallen. 

 

Klemetsrud idrettspark 
Klubbhus: Det «nye» klubbhuset stod ferdig i 1993 og brukes som samlingslokale for små og store. 

Klubbhuset har også garderobeanlegg til fire lag parallelt. Klubbhuset brukes i dag til 

møtevirksomhet, avslutninger og samlinger for lag og grupper i idrettslaget. Klubbhuset har også 

fasiliteter for e-sport. 
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Diskgolf: Klemetsrud IL diskgolf har fått midler fra Sparebankstiftelsen til bygging av diskgolfbane. 

Det sto ferdig en meget god 9-hulls diskgolfbane med utgangspunkt i Klemetsrud idrettspark i 2022. 

Banen er under utbygging til en 18-hulls bane som skal ferdigstilles i løpet av våren 2023. Banen har 

fått veldig gode tilbakemeldinger blant utøvere av sporten. 

Kokosbanen (7er) – miljøvennlig kunstgress: Klemetsrud IL har i samarbeid med OBOS og Eckbos 

legat laget Norges første miljøvennlige kunstgressbane med FIFA-quality. Banen bruker kokosskall 

som innfyll og er det nærmeste naturgress man kan spille fotball på. Banen ligger i bakkant av 

gressbanen på den gamle grusbanen. Kokosbanen ble åpnet i august 2021.  

Gressbanen: Gressbanen brukes i hovedsak som avlastningsområde for fotballtrening når 

kunstgressbanen på Mortensrud er fullbooket. Gressbanen er populær under oppkjøring til Norway 

Cup. Gressbanen holder standard mål 99 meter x 56 meter. Banen har i sommerhalvåret oppmerking 

til en 11er-bane. Idrettslaget jobber med å konvertere banen til en helårs kunstgressbane for å 

kompensere for arealtap på Mortensrud i byggeperioden av nye Mortensrud idrettspark. 

Multisportbane: I løpet av 2022 ble det også satt opp en multisportbane med sportsdekke på deler av 

den gamle asfaltbanen – denne kan brukes til fotball, håndball, basketball og bandy.  

  

Plasthallen – Stiftelsen KIL Miljø 
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 slik at Klemetsrud IL kan ha aktivitet i Plasthallen og kontor og lager ellers. 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 i utgangspunktet ferdig som sportsarena. Det er imidlertid åpnet for at 

badmintongruppa får drive sin aktivitet der, da det ikke har vært plass andre steder. Hallen er nedslitt 

og vil trenge betydelige investeringer om den skal stå veldig mye lengre. Hallen er planlagt revet i 

forbindelse med Mortensrudprosjektet. Badmintongruppa med omtrent 25 timer i uka i hallen ønsker 

ny midlertidig tomt til hallen på f.eks. felt 18 eller 14, slik at de kan opprettholde det voksende og 

gode miljøet. Stiftelsen er positiv til å være med på et slikt flytteprosjekt, men er helt avhengig av 

ekstern støtte til kostnadene, og lovnader om lån av tomt. 

Økonomien i stiftelsen er relativt liten. Bydelen betaler leie for bruken av Mortensrud aktivitetshus, og 

Klemetsrud IL betaler strøm-, vaske- og fyringsutgifter i hallen gjennom året.  
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Styret i Stiftelsen KIL Miljø: 

• Styreleder Geir Bølstad 

• Styremedlem Kyrre Alvær 

• Styremedlem Desiree B. Harrison  

 

 
Systemer og avtaler 
 

Driftsavtaler 
Klemetsrud idrettslag har driftsavtalen på Mortensrud idrettspark og Klemetsrud idrettspark, begge 

sist forlenget i 2021 til 2024. Driftsavtalene gir Klemetsrud IL ansvaret for å drive de kommunale 

banene, samt bruksrett når ikke særforbundene (fotballforbundet og bandyforbundet) har satt opp 

offisielle kamper i parkene. 

 

Draktavtaler 
Klemetsrud IL fornyet avtalen med sportstøy fra Patrick i 2021 og denne løper i fem år. Ny avtale ble 

signert etter at leverandøren ble satt opp i konkurranse med Macron, som hadde kommet med et 

godt tilbud. Macron var den av seks leverandører som var nærmest Patrick i forrige runde. Valg av 

Patrick ble gjort etter forhandlinger med fokus på: pris, kvalitet og levering, der pris er viktigst.  

Avtalen gjelder hele idrettslaget. Det er ikke rom for å velge andre draktleverandører i avtaleperioden. 

Hovedstyret presiserer 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 avtaler klubben inngår skal gå 

gjennom hovedstyret og administreres av daglig leder. Dette gjelder også tilknyttede prosjekter som 

administreres av Klemetsrud IL, som f.eks. HUB Mortensrud. 

 

Medlemssystem 
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 appen Rubic LagetMitt.  
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Nettsider og kommunikasjon 
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. 

Pga. noe større kapasitet i administrasjonen i 2022 er nettsidene blitt brukt mer aktivt til nyhetssaker. 

Klemetsrud IL bruker også Facebook, både til internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon. 

Instagram brukes også til ekstern kommunikasjon.  

 

Sommeraktiviteter og Sørmila 
 

Sommeraktiviteter 
Sommeren 2022 var det igjen mulig med aktiviteter, uten pandemirestriksjoner. Aktivitetene var enten 

gratis eller til en meget lav kostnad, med unntak av KIL Academy fotballskole.  

Aktiviteter sommeren 2022: 

1. Badmintoncamp 20.-24. juni. For jenter og gutter 6-19 år, kl. 8.30-16.00. Deltakeravgift: gratis. 

Støttet av Oslo idrettskrets/sommermidler fra Oslo kommune. 25 deltakere.  

2. Fotballskole: KIL Football Academy 20.-23. juni. For jenter og gutter 7-17 år (halvdag, heldag 

med allidrett for de minste). Deltakeravgift: 1.200 kr. 70 deltakere.  

3. Sommerpatruljen 4.-8. juli. For ungdommer 13-19 år, kl. 17.00-22.00. Gratis/stikk innom! Støttet 

av Oslo idrettskrets/sommermidler fra Oslo kommune. Ca. 30 deltakere per dag.  

4. Idrett for alle Mortensrud: UKA 15.-18. august. For barn 6-10 år, kl. 9.00-15.00. Deltakeravgift: 

300 kr. Støttet av Oslo idrettskrets/sommermidler fra Oslo kommune.105 deltakere. 

5. BUA Mortensrud var åpen hele sommeren. Mandag-torsdag kl. 18.00-20.00, lørdager kl. 11.00-

15.00. Her kan du låne utstyr til aktiviteter og tur.  
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Fellesbilde fra UKA – Idrett for alle Mortensrud. 

 

Sommeraktivitetene var en god oppvarming til sesongstart i august, spesielt UKA i august i 

samarbeid med Mortensrud-Aker sportsklubb (MASK). Her tilbød vi smakebiter av hele syv idretter: 

fotball, håndball, turn, badminton, cricket, landhockey og innebandy. KIL hadde ni ungdommer i 

sommerjobb, og MASK hadde trenere og ungdomstrenere i sine tre idretter. Denne idrettsuka varte i 

fire dager og var veldig vellykket. Vi håper å kunne gjenta UKA i årene framover.   

 

Sørmila 
Mosjonsløpet Sørmila ble i år lagt litt senere i september – den 24. Det var fire distanser å velge 

mellom: barneløpet på 1 km, 5 km, 10 km og 21 km. I 2021 var det 260 deltagere og i 2022 var det 

160 deltagere. Vi var litt skuffet over nedgangen, men samtidig veldig fornøyd med gjennomføringen 

av selve løpsdagen. Med masse flotte premier, godt vær, mange frivillige og politiet som delte ut 

medaljer på barneløpet, så ble stemningen meget god.  

Barneløpet var mest populært med ca. 80 deltakere. Dette er et arrangement på tvers av idrettslaget 

og flere grupper/lag jobbet dugnad under løpet. Arrangementskomitéen gjorde en meget god jobb. 
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Idretter 
 

Fotball og futsal – årsmelding 
 

Fotballgruppas organisering      
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives på frivillig basis. Styret har i 2022 bestått av syv 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. 

Fotballstyret 2022  

Leder:     Ole Ødegård 
Styremedlemmer:  Gunnar Romsaas, Ednan Mohammed, Ayeshah Ali, Usman Sharif, 

John Ivar Myrvoll og Unn Gøril Langseth 
 
Styret har avholdt seks styremøter i 2022. I tillegg er det avholdt ti møter i sportslig utvalg og møter i 
respektive grupper. Det er også avholdt møter med representanter for de forskjellige årgangene.  
                                                                                                       
Andre tillitsvalgte/verv 2022  

Dommeransvarlig:    Mohammed Sankarreh 

FIKS-ansvarlig:    Ivar Nicolaysen  

Sportslig utvalg: Gunnar Romsaas (leder), John Christian Schreiner, Rizwan 
Ali, Ole Ødegård, Jan-Kristian Jensrud, Adeel Ahmad, Lotte 
Baksaas (kvalitetsklubb) og Fatih Celik (ungdomsrep.)  

Fair Play-komité:    Usman Sharif, Mohammed Sankarreh og Aslak Førde  

Kasserer/regnskap:    Daglig leder KIL/adm. 

Mortensrud festivalcup:   Morten Nydal  

Valgkomité:       Lotte Baksaas og Carl Henrik Smith 

 

 

Økonomi  
Fotballgruppa har i to år hatt et underskudd. I 2021 var det budsjettert med et planlagt underskudd på 
130.000 kr pga. jubileumsmarkering mens regnskapet endte med et underskudd på 225.000 kr. 
Underskuddet utover budsjett i 2021 skyldtes i hovedsak høye kostnader tilknyttet vinterdrift og 
idrettsutstyr.  

I 2022 er resultatet 170.000 kr i underskudd, noe som går utover egenkapitalen til fotballgruppa. Vi 
var klar over at fotballen hadde et stramt budsjett for inneværende år. Selv om utstyrsinnkjøp ble 
redusert kraftig fra og med høsten, så var ikke dette nok. På inntektssiden sviktet sponsorinntekten 
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og det ble mindre momskompensasjon enn beregnet. Pga. støtte fra 1281-fondet til å dekke ubetalte 
treningsavgifter er avviket på inntektene for 2022 kun 50.000 kr under budsjett. På kostnadssiden var 
det først og fremst vinterdriftkostnadene som ble høyere enn beregnet og ikke budsjetterte 
dommerhonorarer. Vinterdrift er en stor kostnadspost, generelt, og det har også vært flere mindre 
snøfall som igjen øker utgiftene.   

Baner og anlegg  
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Vi har rundt 500 aktive spillere og det er 
trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer. Med så mange lag i serien og mange kamper 
som beslagla banen på Mortensrud de fleste kvelder, gikk det spesielt hardt utover treningstidene til 
ungdomslagene. Klemetsrud idrettspark må benyttes mer i 2023. Et tiltak som er gjort er at vi har satt 
opp kokosbanen som fast kamparena for alle 7’er kamper i 2023. 

I byggeperioden til Mortensrudprosjektet vil det kun være én 11-bane på Mortensrud, mot dagens 11-
er, 7-er og 3V3-bane. Det kan bli svært utfordrende og vi vil måtte støtte oss i stor grad på 
Klemetsrud idrettspark. Der er det nå en 7-erbane og en gressbane. 7-erbanen er en granulatfri 
kunstgressbane som stod ferdig i 2021, realisert av KIL. Når det kommer til gressbanen burde denne 
gjøres om til en full 11-er med kunstgress og dette bør legges inn i kommunens planer så fort som 

Alle anleggene til KIL er detaljert beskrevet tidligere i denne årsberetningen under kapittelet «Arenaer 
og idrettsparker).  

   

Kiosk  
Kiosken holdt stengt i 2022 med unntak av arrangementer som KIL Football Academy, idrettsuka og 
Mortensrud festivalcup. Det er planlagt at kiosken skal sysselsette ungdommer i 2023, i kombinasjon 
med BUA og i samarbeid med bydelen. Det er viktig å ha et sosialt møtepunkt ved banen, både på 
treninger og på kamper.   

Idrettsutstyr og materiell  
Utstyrsansvarlig John Ivar Myrvoll har holdt god kontroll med lageret og bestillinger. Idrettsutstyr, og 
spesielt baller, er en stor utgiftspost. Vi oppfordrer som før til å ta ansvar for og ta godt vare på dette 
utstyret.  

Fotballbodene er i meget dårlig stand. Vi har tatt i bruk lageret under aktivitetshuset til de yngste 
barnelagene og planlegger å sette opp nye boder i 2023 ved 11-erbanen.  

Informasjonskanaler  
Hele idrettslaget bruker medlemsverktøyet Rubic LagetMitt. 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 løsninger for å få sendt/mottatt informasjon til spillere og 
foreldre med. Nettsidene er klubbens hovedkanal i tillegg til ulike IL-profiler på Facebook og 
Instagram.  
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Som kommunikasjonskanal med lagledere, foreldre og trenere i fotballen benyttes Facebook-kanalen 
Lagledere, foreldrekontakten og trenere, samt e-post.     
    
Det blir som regel gjennomført to trener- og laglederforum i året, et på våren og et på høsten. På 
trener- og laglederforum i mars holdt Siv Gjesdal foredrag om trenerrollen, hva kjennetegner gode 
utviklingsmiljø i barne og ungdomsfotballen. 

Dommere  
Dommergruppa i Klemetsrud IL fotball har i 2022 bestått av autoriserte dommere og ivrige 
klubbdommere. Vi har hatt syv godkjente dommere, tre mer enn dommerbehovet, noe som er veldig 
positivt.  

Det ble også gjennomført kurs for klubbdommere i februar. Klubbdommerne våre har gjort en flott 
jobb med å dømme barnefotballen. Gjennom klubbdommerprosjektet får mange ungdommer sin 
første jobb.  Mohammed Sankarreh har vært dommeransvarlig.   

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 2022 hatt ti møter. Ved inngangen til 2022 gikk det mye tid til å lande 
utfordringene etter sesongavslutningen til A-laget, som endte opp med at laget ble diskvalifisert som 
følge av dårlig oppførsel fra trenere og tilskuere, og flaskekasting på dommer. 

Totalevaluering av sesongen 2021 medførte at det ikke ble skrevet ny kontrakt med trenerteamet. 
Nytt trenerteam ble ansatt. Det ble også avholdt flere oppfølgingsmøter med avtroppende 
trenerteam. 

Sportsplanen ble oppdatert med skoleringsplan i tråd med NFFs retningslinjer. Ungdomstrenere 
kvalifisert via HUB Mortensrud ble ansatt. Klubben har også hatt godt samspill med HUB-en og flere 
lag har fått ekstra treninger gjennom dette tilbudet. 

FairPlay  
Det har dessverre også i år vært noen stygge hendelser, som fører til både bøter, disiplinærstraff og 
mye oppfølging mot NFF og kretsen. 

Ventelister 
Det er jevn interesse for å spille fotball hos oss. Dessverre så er det for mange som havner på 
venteliste, og noen blir stående på listen svært lenge. Staus per januar 2023 var at alle på listen, i 
årgangene vi har lag, hadde fått tilbud om plass. 
 
For at nye spillere ikke skal bli stående lenge på venteliste, oppfordres hver årgang til å legge til rette 
for at det er plass til flere. Da er vi helt avhengig av at også foreldre/frivillige stiller opp som lagledere 
og trenere.  



 

 
Side 26 av 39  

Arrangement 
 
KIL Academy var nok en gang en suksess. Denne gangen med trenere fra England. De - og vi, 
hadde en fantastisk uke på feltet.  

Disney Playmakers ble gjennomført høsten 2022 for jenter 6-9 år.  Disney playmakers er et 
samarbeid mellom UEFA og Disney for å øke rekrutteringen av jenter. Vi hadde ikke så mange jenter 
innom opplegget som vi håpet, men de som var der syntes det var gøy.  

Mortensrud festivalcup ble en ble en flott fotballturnering, arrangert av barnelagene. 
 
  

Lag og aktivitet 
Sportslig endte sesongen med flere oppturer og noen nedturer.  
 
 A-laget leverte god oppførsel gjennom sesongen og berget plassen i 6. divisjon.  
 G2005 hadde en sesong på det jevne.  
 G2007 endte på andreplass i 2. divisjon og rykket opp til 1. divisjon. Laget oppnådde 4. plass i 

Adidas-cup og kvalifiserte seg til Telenor Cup 2023 som er NM for aldersbestemte lag.  
 G2008 måtte trekke laget etter at treneren ble sanksjonert som følge av banestorming og at 

spillere sluttet.  
 G2009 vant sin serie og rykket opp til 1. divisjon. Laget spilte seg også fram til semifinalen i 

OBOS-cup.  
 G2006 og M40 måtte i løpet av høsten gi seg og trakk lagene fra serien.   
 J2009 - for første gang siden 2000-tallet hadde også klubben et ungdomslag for jenter! J2009 

endte på 4. plass i 2. divisjon, mens 7-er-laget vant sin serie i suveren stil.  
 
Ellers har klubben flere lovende årganger i barneklassen, mens rekrutteringen i bredden er god, 
selv om det er utfordringer med tilgangen på trenere i enkelte årganger.  
 
Den største nedturen nå på begynnelsen av 2023 er at G2009 og G2010 måtte trekke sine førstelag 
for kommende sesong, som følge av spillere forlot klubben til fordel for andre klubber i Oslo. 
 
Treningsturer: Etter iherdig dugnadsinnsats over flere år dro G2006 på Aalborg City Cup i Danmark 
og G2007 til Barcelona på treningsleir. 
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2022 summert i tall:  
 

Antall spillere: i underkant av 500 spillere 
Antall lag i serien: 29 lag 
Antall lag i futsal (vår – høst): 20 lag 
Antall lag i Obos-cup: 6 lag 
Antall lag i Adidas-cup: 2 lag 
Antall årganger i Obos-miniliga: 2 
 
I tillegg har de fleste lag spilt treningskamper og deltatt i diverse cuper. 
 
Antall kamper spilt i serien: 448 kamper 
Antall kamper spilt i futsalseriene: 123 kamper 
 
Vi har nå jentelag i seks årganger og 15 % av spillerne i klubben er jenter. 
 
 
Årgang Antall spillere 

(Ca. antall) 
Antall lag Spillstil Futsal Obos-

cup/Adidas 
Cup 

A-lag 43 6.div 11’ere  Obos 
Junior    Ja  
G17 (2005) 24 2.div 11’er  Obos 
G16 (2006)  4.div – laget ble trukket 

på høsten 
11’er   

G15 (2007) 32 2.div 
3.div 
4.div 

11’er  Obos  
Adidas – 
semifinale! 

G14 (2008) 18 2.div – laget ble trukket 
på høsten 
4.div 

11’er Ja Obos 
Adidas 

J13 (2009) 17 2.div 
7’er-serien 

9’er 
7’er 

Ja Obos 

G13 (2009) 23 2.div 
5.div 

9’er Ja Obos – 
semifinale! 

J12 (2010) 22 2.div 9’er Ja  
G12 (2010) 31 1.div 

3.div 
9’er Ja  

J11 (2011) 12 1 lag 7’er   
G11 (2011) 23 2 lag 7’er Ja  
J10 (2012/13) 14 1 lag 5’er   
G10 (2012) 47 4 lag 7’er 

5’er 
Ja  

G9 (2013) 26 3 lag 5’er Ja  
G8 (2014) 31 2 lag 5’er   
J7 (2014/15) 15 Obos miniliga 3’er   
G7 (2015) 27 Obos miniliga 3’er   
J6 (2016) 5     
G6 (2016) 47 Obos miniliga 3’er   
Oldboys 10 Menn 40 3.div – laget 

ble trukket på høsten 
7’er   

 Ca. 467 
spillere 

32 lag    



 

 
Side 28 av 39  

Håndball – årsmelding 

 

Styret i håndballgruppa ønsker å legge til rette for aktiv og inkluderende idrett i lokalområdet. I 
klubben var det 73 aktive spillere pr 31.12.2022. Dette er en nedgang på syv spillere på et år. Det 
er i perioden avholdt fire styremøter. 

 
Styrets sammensetning (lag representert)  

Styreleder Øyvind Hov (2012 & 2014) 

Styremedlem Kanutte Huse (2010) 

Styremedlem Ida Kjerkol (2013) 

Styremedlem Hilde Foss (2014) 

Styremedlem Johan Wånge (2012) 
 

 
Ansvarsområder 

Speaker: Ingen per i dag 

Økonomi: Flyttet til administrasjonsleder 

Medlemsansvarlig: Øyvind Hov  

Reisecupansvarlig: Kanutte Huse  

Søknadsansvarlig: Øyvind Hov 

Utstyrsansvarlig: Hilde Foss 

Dommerkontakt Øyvind Hov 
 

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

 

2022 var i starten preget av nye koronatiltak. Det var mulig å trene, men kampprogrammet i starten 
av året ble avlyst. Fra mars ble igjen loppetassen og intersport arrangert og alle våre lagt stilte på 
det som var av cuper frem til sommeren.  

Fra høsten har det vært en normal sesong uten spesielle tiltak. Siden vi hadde flere lag påmeldt i 
kortbaneserien har det igjen vært hjemmekamper og serierunder i Klemetsrudhallen. Først ut var 
jenter 2013 som var arrangør for den første kortbanerunden. Det ble et godt gjennomført 
arrangement, men spillmessig konkluderte laget at det nok var for ambisiøst å spille kortbane med 
så mange nye spillere. Jenter 2012, som har totalt tre lag, har gjennomført flere runder i hallen 
med stor suksess. Det har også vært et godt samarbeid med MASK som har stått for kiosken som 
alltid er populær. Gjestende lag har også satt stor pris på både bordtennis og klatrevegg. 
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I mai måned ble det arrangert gratis håndballek for barnehagebarn. I tillegg til fokus på lek og 
håndball, så ønsket håndballen å komme i kontakt med foreldre som kunne tenke seg å være med 
å få i gang lag for 2016-barn. Det resulterte i at vi fra skolestart kom i gang med et nytt lag for 
førsteklassingene med to flotte ungdomstrenere samt to foreldre som lagledere. 

 
Regnskap 2022 

Årsresultatet for 2022 er et underskudd på kr 51.700. Det var budsjettert et underskudd på kr 
58.694, resultatet er iht. budsjett. Inntektene var budsjettert til kr 212 800 kr, og endte på 182 501 
kr. Utgiftene var budsjettert til kr 271 494, og endte på kr 234 201.  

Det største inntektstapet er på treningsavgifter da det var planlagt vekst. Det som trekker inntekter 
opp er ekstra tilskudd fra det offentlig knyttet til koronasituasjonen samt andre inntekter som er 
inntektsføring av lagkasse fra lag som har gitt seg.  

Lønnskostnadene har vært noe lavere. Det skyldes færre trenere enn budsjett, da det var lagt opp 
til høyere aktivitet med flere lag og trenere. Andre driftskostnader var i henhold til budsjett, men det 
har vært noe omdisponering internt mellom kontoer. Det er brukt kr 17.000 mer enn budsjett på 
utstyr for å sikre nok til lagene. Det er også påmeldt mange lag samt trukket lag, dette innebærer 
kostnader ifm. gebyrer. Styret var klar over at det ble tatt en risiko da vi meldte på lag hvor det var 
usikkert om vi kunne gjennomføre.   

Underskuddet vil redusere egenkapitalen til håndballgruppa. Egenkapitalen er ved utgangen av 
2022 totalt kr 367.309. 

 
Klemetsrudhallen (Klemetsrud flerbrukshall) 

Klemetsrudhallen driftes av Mortensrud-Akers sportsklubb. Med bakgrunn i at både MASK og KIL 
er nabolagsklubber så er det i praksis kun disse klubbene som deler på treningstid i hallen. Det har 
gjort at selv om det alltid er krevende med nok halltid, har det gått bra for håndballen å få 
treningstider på tidspunkter som har passet oss. Det å ha hall sentralt på Mortensrud er en stor 
styrke, men det har dessverre også vært utfordringer spesielt knyttet til forsøpling, lukt og renhold. 
Det har vært løpende dialog med halldrifter, men også med eier av Senter syd som er ansvarlig for 
renhold og rydding av inngangsområdene. Håndballgruppa i Klemetsrud har et godt samarbeid 
med MASK om bruk av hallen. 
 
Trenere 

Det å få trenere til klubben er en løpende utfordring. I utgangspunktet er det ønskelig med foreldre 
som tar treneransvar, men på flere av lagene har ikke det vært mulig. På to av lagene er det 
ungdomstrenere som er hovedtrenere i tett samarbeid med lagledere. Koronaen satte mye av 
trenerutviklingen i håndballen tilbake, men fremover vil det være fokus på å skolere trenerne vi har. 
Klubben har som mål at alle trenere, både foreldretrenere og ungdomstrenere skal ha gjennomført 
trenerkurs, og dette prioriteres sterkt i 2023.  
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Dommere  

Høsten 2022 så gjennomførte fire jenter barnekampveileder-kurs, noe som gjorde at vi fra 
senhøsten hadde egne dommere som håndterer våre hjemmekamper i Klemetsrudhallen. Fokuset 
fremover er å bygge dommergruppa gradvis opp i tråd med behovet i klubben. Det innebærer at vi 
fra høsten vil fokusere på å videreutdanne våre dommere slik at de får dommer 1-godkjenning, i 
tillegg til at vi ønsker å rekruttere nye barnekampveiledere. Det er fremdeles styreleder som holder 
i dommerarbeidet og er dommerkontakt. 
 
Sommerfest 

I juni ble det arrangert stor sommerfest for å avslutte sesongen. Det ble en stor suksess med 
mange glade spillere og foresatte. Vi koste oss med grillmat, kaker, lek og moro. Det ble også delt 
ut deltagerpokal til alle spillerne. 
 
Mortensrud festival 

Håndballgruppa deltok under Mortensrud festival sammen med resten av KIL. Det ble ikke 
arrangert noen spesiell aktivitet og fokus var å snakke med personer som var interessert i 
håndballen. 
 
LAGENE 
 
Gutter 10-13 (2009-2012) 

Vi har lenge vært et mix-lag og jentelaget spilte seriespill høsten 2021. Etter jul måtte vi dessverre 
trekke laget og de jentene som var igjen sluttet. Dermed ble vi et rent guttelag og har heldigvis fått 
påfyll av flere gutter. Vi er nå ni spillere fordelt på alle de fire skolene i området (Lofsrud, 
Klemetsrud, Stenbråten og Mortensrud.) Laget trenes av en far med mye håndballerfaring, 
sammen med en mor som er lagleder/reservetrener. De andre foreldrene stiller opp ved behov. I 
høst har vi hatt et samarbeid med Holmlia sitt guttelag. Vi har deltatt på Holmlia sine treninger en 
gang i uka og stilte felles G12-lag på forbundets flyball-turnering i februar 2023. Det ble en 
kjempesuksess med flere seire og mye god håndball!  Før jul inviterte vi foreldrene med på en 
trening og spilte kamp: foreldre/søsken mot guttelaget. Gøy å samles og super innsats av begge 
lag! 
 
Jenter 10 (2012) 

Laget består av litt over 20 jenter. Denne sesongen startet vi med to treningsøkter per uke. 
Jentene trener i Klemetsrudhallen tirsdager fra 17.00-18.00 og torsdager fra 18.00-19.30. Vi har 
fire trenere som er knyttet til laget. Vi meldte på tre lag i 10-årsserien (kortbane 10 år). Alle tre lag 
spilte 10 kamper hver gjennom høstsemestret. Kampene ble organisert med to kamper per 
kampdag, slik at lagene hadde fem kampdager hver. Denne våren er kampprogrammet likt. Vi har 
mistet noen spillere, som gjør at vi noen kampdager har litt utfordring med å få stilt lag. Vi må 
sjonglere litt spillere mellom lag, og klarer derfor stort sett å få stilt lag. Hvert lag har to 
hjemmekamper i semesteret som vi er arrangører for. Vi opplever stort sett å spille jevne kamper 
mot motstanderlagene.  Det sosiale høydepunktet i vår var sommeravslutningen vi hadde på 
klubbhuset. Jentene overnattet fra en fredag- lørdag i juni. Det var topp stemning og stor stas. 
Høydepunktet i høst var turen til Rush trampolinepark. Vi finansierte de to sosiale arrangementene 
med pengene vi tjente på salg av sokker i fjor vinter. Jentene er motiverte for å spille kamper, og vi 
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har gjennom sesongen hatt godt oppmøte på treningene. 

 
Jenter 9 (2013) 

I 2022 har vi hatt stor utskiftning av medlemmene i laget. Alle guttene valgte å slutte fra sommeren 
2022. Vi ble da et rent jentelag fra høsten -22. Det har også vært store utskiftninger blant jentene, 
det er nå kun ei jente som har vært med siden starten på laget. Det er nå 14 aktive registrerte 
spillere. Mellom 10-12 spillere har deltatt på treningene hver gang. Vi var i utgangspunktet påmeldt 
til kortbaneserien, men pga. store utskiftninger i laget måtte vi trekke oss fra dette og heller gå 
tilbake til Intersport minirunder. Vi deltok på en kortbanerunde, og har deltatt på Intersport 
minirunde fire ganger i løpet av sesongen med stor suksess. Laget trener fast hver tirsdag i 
Klemetsrudhallen. En fast trener og ny assisterende trener har gjennomført treningene. I tillegg har 
en-to foreldre hjulpet til med å være hjelpetrenere. Alle tre skolene (Mortensrud, Stenbråten og 
Klemetsrud) er godt representert i laget. Nye barn kommer stadig inn og disse blir godt tatt imot av 
de andre. Utfordringer i dette laget har vært manglende foreldreengasjement, det har blitt 
gjennomført tre foreldremøter i løpet av året uten at det har bidratt til større engasjement fra 
foreldrene. 
 
Jenter 8 (2014-2015) 

Vi trener, som vi har gjort fra oppstart, på onsdager i Klemetsrudhallen. Laget består nå av 17 
jenter. Også denne sesongen trener og spiller 2014- og 2015-årgangen sammen. Majoriteten av 
jentene går på Stenbråten skole. Vi har blitt litt færre spillere i år, men de aller fleste spillerne er 
med jevnlig på trening, og det er like mange som deltar på cuper som i fjor. Vi opplever at barna 
har stor glede av treningene, og at håndballtreningen er noe de gleder seg til. Det å spille kamper 
og være med på cuper blir mer og mer stas! Vi har gjennomført samtlige planlagte treninger. Vi har 
en forelder som er fast hovedtrener. I tillegg har vi med oss en ung trener (håndballspiller). Utover 
de tre som er faste, så er vi seks foreldre som rullerer på å assistere på treningen ved behov. 
Laget har deltatt på fire Intersport 4'er-runder så langt denne sesongen, og vi har planer om å delta 
på to til. 
 
Mix 6 (2016) 

Laget startet opp høsten 2022 og vokser stadig. Fra å være fem-seks stykker på de første 
treningene, er det nå 15 spillere. Miks 2016 har blitt en veldig fin gruppe, som tar imot nye spillere 
med åpne armer (og klemmer). Treningene er en kombinasjon av håndballteknikk og lek, og det er 
tydelig at det er noe barna liker og som gir gode resultat. Det har vært en fin fremgang på det 
sportslige det første året og humøret på treningene er upåklagelig. Laget har deltatt på tre 
Loppetassen-cuper, og dette er både noe barn og foreldre setter stor pris på. Det er en 
sammensveiset og engasjert foreldregruppe som møter på treninger og cuper. Ila. året har det 
blant annet vært arrangert juleavslutning og karnevalstrening der barna kledde seg ut og spilte 
kamp mot foreldrene. Ikke noe å si på innsatsviljen fra verken store eller små! Alle tre skolene 
(Mortensrud, Stenbråten og Klemetsrud) er representert i laget, men flertallet er fra Stenbråten 
skole. For tiden er alle spillerne jenter. Det er med andre ord plass til flere, både gutter og jenter fra 
alle skolene i nærområdet. Laget trener i Klemetsrudhallen tirsdager kl. 1645-1745, og har to 
ungdomstrenere og to foreldre som lagledere. 

Styret vil takke alle foreldrekontakter, trenere, spillere og engasjerte foreldre for den 
strålende innsatsen dere bidro med i 2022. 
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Bordtennis – årsmelding 
 

 
1. Organisasjon 

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
Leder og økonomiansvarlig: Yvonne Fischer 
Styremedlem: Brian Brunsvig 
Styremedlem: Endre Midtgård Meckelborg (fratrådt i perioden) 
 
Trener: Laura Krumina  
Hjelpetrenere: Even Aune-Tangen, Gabriel Lundvald, Marinela Edsberg og Yvonne Fischer 
 
Klemetsrud IL bordtennis ble startet 4. februar 2016. Pr. 31.12.22, hadde vi 58 betalende 
medlemmer. Dette er 7 mer enn medlemsmassen i 2022, men 19 mindre medlemsmasse enn 
i 2020. Bordtennisgruppa har pr. 31.12.22 en barnegruppe med 27 barn, 6 ungdom og en 
voksengruppe på 25 medlemmer. 
 
Klemetsrud IL bordtennis betaler lisens til Norges bordtennisforbund. 
 
Fra september 2021 har bordtennisgruppa trent i Klemetsrudhallen. Der tilbyr vi barnetrening 
på mandager og torsdager fra 17.00-18.15. Ungdom og voksne trener mandager og torsdager 
fra 18.30-20.30. I tillegg arrangerer vi åpen hall på søndager fra 10.00-12.30. 
 
Klemetsrud fleridrettshall – ikke helt ideelt. Vi savner fleksibiliteten til å arrangere større 
turneringer og ha mer åpen hall. Hallen stenger for sommeren allerede 31.05 og holder stengt 
til skolestart. I denne mellomperioden frem til skolen slutter har vi kun tilgang til å trene på 
Stenbråten skole. 
 

2. Møter 
Det har ikke vært avholdt møter i styret i inneværende sesong. Spørsmål har blitt avklart i 
hallen, pr e-post eller telefon. 
 

3. Arrangementer 

Klemetsrud IL bordtennis startet høsten med fem ukers bordtennisskole. Klubben fikk midler 
av NBTF til dette. Dette var populært og ca. 20 barn deltok. 
 
NM veteran ble avholdt i mai På Oslo Convention Center i Tønsberg. Laura tok nok en NM-
tittel i Veteran, damer 35 samt i mix 35. Sammen fikk Laura og Yvonne 2. plass i damer lag 
35 og 3 pl. i dame dobbel 35. 
 
Klubben hadde tre deltakere med i EM Veteran i Rimini.  Laura spilte seg frem til en 
bronsemedalje (!) 
 
Klubben er meldt på i 3. divisjonsspill. Tre medlemmer fra Hvam er overført til KIL bordtennis, 
samt at laget har en på disp. fra en annen klubb. Målsettingen er å vinne puljen slik at vi sikrer 
oss en plass i 2. divisjon i 2023-2024. Vi er også representert i 4. divisjon, samt lagspill for de 
yngre. 
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I februar fikk vi endelig tatt med åtte av våre ungdommer på en treningsleir til Trondheim. 
Dette var et meget vellykket opplegg. Laura og Yvonne var med som trenere og Brian med 
som kokk og vakt. Vi fikk dekket 20’ fra Region Øst til denne turen. 
 
Vi har gjennomført skoleturneringen for nærskolene, drive-in cup, Dame veteransamling, 
Klemetsrudmesterskap samt juleturnering.  
 

 
4. Økonomi - tilskudd 

Bordtennis har fått 60.000 kr fra NIF i inkluderingsmidler og 20.000 kr i frivillighetsmidler fra 
bydelen.  

 

5. Planer for neste sesong 

Beholde våre medlemmer og rekruttere nye. Målsetning er 65 aktive medlemmer. 

A. Dameveteransamling  
B. Klemetsrudmesterskap til høsten over en hel helg 
C. Aktivitetsuke i august 
D. Vi ønsker å melde på ett lag i 2, 4. divisjon og mulig 5.divisjon i Norges Bordtennisforbund 

samt yngre   
E. Skoleturnering 
F. Deltakelse i EM i Tønsberg til sommeren 
G. Bordtennisskole 
H. 2 x Drive-In cup’er 
I. KIL bordtennis inngår i et samarbeid med Njård IL bordtennis 

 

6. Kurs og utvikling 
 
Gabriel har fullført trener 1-kurs. Han jobber nå med veiledning fra Laura på barnegruppen. Vi 
håper at han til neste år kan lede en gruppe helt alene. 
 
Laura blir ansatt 100 % som idrettskoordinator i KIL fra februar 2023, og 40% av stillingen til 
bordtennis, noe som vil bidra til å styrke vår gruppe. 

 
Gruppestyret foreslår Ingvald Bergsagel og Per-Øivind Bodding som nye styremedlemmer for 
perioden 2023/2024. 
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Badminton – årsmelding 
 
 
Styret har i 2022 bestått av følgende personer: 
 
Styreleder og kasserer Tor Arild Svela 
Nestleder   Asim Khan 
Sekretær   Mari Birkelund 
Styremedlem   Selin Kilinc 
Styremedlem   Amanda Ha Doan  
Vara    Amanda Isha Sarna 
 
 
Klemetsrud IL badminton har rundt 200 aktive medlemmer, og treningstider i Plasthallen mandag-
torsdag mellom 17 og 21, i tillegg til åpen hall på søndager. Treningstidene har variert etter behov 
hele året, og vi har også åpent i skoleferier om det er ønske om det. 
 
Januar og februar startet med koronarestriksjoner, og vi delte treningen i to puljer: 17.30-19.30 og 
19.30 til 21.30. 
 
Mars: koronarestriksjoner er opphevet og antallet i puljene er økt. 
Etter sommerferien har vi spilt som normalt, og uten puljer.  
 
I mai hadde vi medlemmer på dommerkurs, og én har i løpet av sesongen blitt sertifisert 
kretsdommer. 
 
I juni arrangerte vi sommercamp i Plasthallen, hvor det deltok 20-30 barn. Vi hadde trenere som 
spiller på både nasjonalt og internasjonalt nivå, og dette var et veldig populært tilbud. Vi hadde også 
noen medlemmer som deltok på badmintoncampen til Frogner IL uka etter. 
 
I august før skolestart var vi med på UKA arrangert av KIL, der vi rekrutterte noen nye medlemmer. 
Veldig mange barn syntes badminton var gøy, og kom inn i hallen og spilte i lunsjpausen. 
 
I september arrangerte vi for første gang vår egen turnering i samarbeid med Lambertseter, 
Nybegynner´n Inkludering. Dette ble en stor suksess, og vi hadde 236 deltakere fra 18 forskjellige 
klubber. 
 
Ett medlem i klubben var i november invitert til å spille internasjonal turnering i Sverige sammen med 
spillere fra andre klubber, som ble en lærerik erfaring. 
 
Sesongen 2022/2023 deltar vi også i seriespill i Oslofjorden Badmintonkrets, med ett lag i 1. divisjon 
og ett lag i U13. 
 
I januar 2022 merket vi opp banene på nytt, og økte med en bane til seks totalt. Vi har kjøpt nye 
(brukte) nettstolper, og fått støtte av Sparebankstiftelsen DBN til bager, baller, racketer og to nye 
nettstolper. 
 
I løpet av året har vi også fått på plass flere trenere, og har nå et godt treningstilbud for barn og unge. 
Dette er et samarbeid med Lambertseter IF, som har medlemmer som deltar på treningene. 
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Turneringer vi har deltatt på i løpet av året: 
 

1. Follosmashen/KM i februar 
2. Vestre Aker Fjærfest i mars 
3. Oslo Vår Smash OSI/Lambertseter i mars 
4. Bærum debutanten i mars 
5. Frognerkyllingen i mars 
6. Bygdø vårtreff i april 
7. Haugerud vårcup i mai 
8. Midnight Sun Hammerfest i mai 
9. Strømmen Challenge i september 
10. Mossetreffen i oktober 
11. Bygdø Høsttreff i oktober 
12. Frognerhøna i oktober 
13. Vestre Aker Racketspesialisten Open i november 
14. Asker Open i desember 
15. Haugerud cup i desember 
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Turn 
 

Turn barn 6-9 år 

Det hadde ikke vært turnaktivitet for barn i KIL siden 2019 (da var det rytmisk sportsgymnastikk), kun 

en senior trimgruppe. Det kom flere henvendelser om både allidrett og turn fra interesserte barn og 

foreldre, og KIL fikk restartet både turn og allidrett høsten 2021. Initiativtager var mangeårig 

turntrener for trimgruppa, Veslemøy Viervoll, i samarbeid med Britt Elin Næss på allidrett og daglig 

leder.  

Våren 2022 var det ett turnparti for barn 6-9 år. Dette ble utvidet til to turnpartier høsten 2022, ett for 

6-7 år og ett for 7-9 år.  

Treningene for turn er avholdt i gymsalen til Stenbråten skole med 20 deltagere per gruppe, totalt 40 

høsten 2021. Vi har et meget godt samarbeid med Nordstrand Turnforening som vi får låne dyktige 

trenere fra. I tillegg fikk vi inn en lokal ungdomstrener med erfaring fra turn og Veslemøy hjalp til på 

treningene.  

Trimgruppe turn 

Trimgruppen fikk også virkelig i gang aktiviteten f.o.m. høsten 2021. Gruppa har økt fra åtte stk. i 

2021 til tolv medlemmer i 2022. Denne seniorgruppa er for voksne fra ca. 55 år og oppover. Det er 

innetrening fra august/september og ut april i gymsalen til Klemetsrud skole, og fra og med mai pleier 

gruppa å møtes for å gå turer. Trener, ildsjel og æresmedlem i KIL er Veslemøy Viervoll.   

 

Allidrett  
 

Allidrett for barn 

Idrettslaget manglet instruktører for allidrett siden tidlig vår 2021. Høsten 2021 ble allidrett for barn 

restartet sammen med turn for barn (samme instruktører).  

Våren 2022 var det ett allidrett-/turnparti for 4- og 5-åringer, høsten 2022 utvidet vi til to partier. Da 

fikk vi også inn andre instruktører og treningene er nå en miks av turn og ball (håndball og fotball). 

Treningene foregår i gymsalen til Stenbråten skole med 20 deltagere per gruppe. Både barn og 

foreldre koser seg på disse treningene, og det er en god rekrutteringsarena for KIL.  

Allidrett for ungdom 

Helt på slutten av høsten 2021 ble det startet opp to allidrettsgrupper for ungdommer, en for 12-13 år 

og en for 14-16 år. Disse gruppene trente i Klemetsrudhallen, en gruppe på tirsdager er og en på 

torsdager. Deltagerne fikk prøve ulike typer ballspill i kombinasjon med skadeforebyggende øvelser. 

Tilbudet for den eldste gruppen har hatt 15-30 deltakere torsdager. Det har også vært godt oppmøte 

for tirsdagsgruppen.  
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Et allidrettstibud for ungdom er utfordrende og lever i grenselandet mellom gymtime, åpen hall og 

ønske om faktisk å trene for å bli sterkere/flinkere/bedre. Erfaringen gjennom vinteren 2021 og 

vårsesongen 2022 er at noen ballspill er mer populære enn andre, og at ungdommen assosierer 

tilbudet veldig med allerede eksisterende «åpen hall»-tilbud med hensyn på mental tilnærming. Delen 

med ekstern trener for styrke, smidighet og utholdenhet fungerte veldig godt. 

Allidrett for ungdom ble ikke videreført som eget tilbud høsten 2022.  

 
Basketball 
Basketball ble startet opp høsten 2020 med et tilbud for barn i 1.-4. klasse. Etter nedstengingen 

våren 2021 kom basketball godt i gang igjen høsten 2021 og utvidet tilbudet med totalt fire timer 

trening i uka: to timer for 3. og 4. klasse og to timer for 5.-7. klasse. Totalt var det rundt 30 spillere 

fordelt på de to aldersgruppene. Disse to basketballgruppene hadde treningsaktivitet fram til våren 

2022 da vi mistet treneren/ildsjelen. Vi håper å kunne restarte denne idretten på sikt, men er 

avhengig av frivillig engasjement for å få det til.  

 

E-sport/FIFA 
E-sport ble hardt rammet av koronarestriksjonene og har ikke kommet tilbake der gruppa var før 

nedstengingen. Det har vært lite aktivitet i 2022.  

 
Diskgolf 
I 2020 fikk Klemetsrud IL diskgolf støtte på 50.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til en diskgolfbane 

i Klemetsrud idrettspark. Gjennomføringen av dette ble utsatt, og i mai 2021 fikk vi tilslag på 

ytterligere 130.000 kr fra Sparebankstiftelsen til å utvide diskgolfbanen.  

I 2022 lagde vi ferdig ti hull og har ryddet området for de neste elleve hullene. Disse er i ferd med å 

ferdigstilles. Vi fikk gratis kunstgress av Vålerenga for å kunne bruke på utkastene. For midlene vi har 

fått er det dessuten kjøpt inn en del arbeidsutstyr for å kunne skjøtte området i tiden som kommer. 

En mindre og enklere 3-hullsøvingsbane for barn er også påbegynt, men satt litt på vent i forbindelse 

med at Klemetsrud skole skal bygge midlertidige lokaler på området. Vi må derfor se an plassering 

av kurver for denne banen.  

Til tross for at banen ennå ikke er offisielt åpnet så er det i 2022 gått over 500 registrerte runder på 

banen. 

Tidlig i 2023 fikk vi ytterligere 50 000 kr for å ferdigstille hovedbanen som nå er planlagt utvidet til 18 

hull. Målet er offisiell åpning av banen i mai måned. Det gjenstår en god del «ryddearbeid» for å sikre 

banen og for å forskjønne området, men det er planlagt flere dugnader fremover. 
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Styrets økonomiske beretning 
 

Året 2022 ble et tilnærmet normalt driftsår igjen etter årene med pandemi. Noen restriksjoner var det 

fortsatt helt på begynnelsen av året, men så kunne vi virkelig gå i gang med normal idrettsaktivitet.   

Årsregnskapet for 2022 viser inntekter på 6,6 mill. kr og kostnader på 6,96 mill. kr. Årets resultat for 

hele idrettslaget blir dermed et underskudd på 324.554 kr, mot et budsjettert underskudd på 471.796 

kr. Både hovedstyret og flere av gruppene hadde budsjettert med underskudd for å kunne komme 

godt i gang igjen etter pandemien, slik som for fjoråret. Dette dekkes opp av tidligere opptjent 

egenkapital.  

Årsresultatet til hovedstyret ble et underskudd på ca. 20.000 kr mot et budsjettert underskudd på 

omtrent 208.000 kr. Både inntekter og kostnader ble noe høyere enn budsjettert. På inntektssiden ble 

det en økning i bingoinntekter, momskompensasjon og støtte til halldrift. Det er en økning i 

lønnskostnader da det ble ansatt en til i administrasjonen fra midten av oktober. Ellers er kostnadene 

til hovedstyret i stor grad knyttet opp mot faste driftskostnader som systemer, forsikringer, 

telefon/internett m.m. og enkelte arrangementer som Sørmila og idrettsuka i august.  

Flere grupper hadde budsjettert med underskudd i 2022, spesielt hallidrettene siden de ble rammet 

hardest av koronarestriksjonene. Både håndball, bordtennis, E-sport og BUA hadde budsjettert med 

underskudd, og disse har gått noe bedre enn forventet. Badminton og fotball hadde budsjettert med 

et nullresultat, men endte med et underskudd på henholdsvis ca. 88.000 kr og 170.000 kr. Vi var klar 

over at spesielt fotballgruppa hadde et stramt budsjett for 2022 og har hatt grundig oppfølging i løpet 

av året. Underskuddet til fotballgruppa i 2022 skyldes mindre inntekter enn budsjettert og totalt 

høyere driftskostnader – dette er en kombinasjon av store vinterdriftkostnader og dommerhonorarer 

det ikke var blitt tatt høyde for. I høst ble det satt en stopper for innkjøp av utstyr til fotballen som ikke 

var strengt nødvendig, i tillegg til at fotballen har fått store tildelinger via 1281-fondet for å dekke 

ubetalte fakturaer.  

Hovedinntekten til klubben er offentlig støtte, grasrotandel, bingoinntekt, medlemskontingent og 

treningsavgifter. De ulike idrettene driftes i hovedsak på treningsavgift, LAM-midler (lokale 

aktivitetsmidler) og prosjektstøtte til ulike store og små tiltak. Det er stor variasjon mellom idrettene. 

Idrettslaget har en solid økonomi. Samtidig, som i fjor, sliter mange av medlemmene våre med å 

betale avgiftene. Vi har vært avhengig av støtteordninger som fritidsstipendet til bydel Søndre 

Nordstrand, Coop-dugnaden og 1281-fondet for å få økonomien til å gå rundt. Disse 

støtteordningene er veldig viktige for klubben og spesielt for gruppene som får sin hovedinntekt fra 

treningsavgiften.  
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Nå går vi inn i 2023 med ekstra midler og lavere treningsavgifter. Det blir spennende å se hvilken 

effekt Klemetsrud IL-modellen vil ha på vår aktivitet og økonomi.  

 

Oslo, 22.3.2023 

 

 
 
 
 

  

Kyrre Alvær 
styreleder 

Morten Nydal 
nestleder 

Shazia Simab Ghazanfar 
styremedlem 

 
 
 
 

  

Tommy Due Løvaas 
styremedlem 

Ingvild Aatlo 
styremedlem 

Trine Oftenes 
styremedlem 

   
 
 
 

  Siri Hetle Hasli 
daglig leder 
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Resultatregnskap for 2022     

KLEMETSRUD IDRETTSLAG     

  
Note 

 
2022 

  
2021 

Salgsinntekt  258 893  216 377 

Annen driftsinntekt  6 340 915  4 892 165 

Sum driftsinntekter  6 599 809  5 108 542 

 
Beh. endring varer under tilvirkning/ferdig tilvirket 

  
0 

  
0 

Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler  0  0 

Varekostnad  (10 329)  (5 092) 

Lønnskostnad 1 (2 298 784)  (1 835 809) 

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler  (275 536)  (148 595) 

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler  0  0 

Annen driftskostnad  (4 375 855)  (3 458 438) 

Sum driftskostnader  (6 960 504)  (5 447 934) 

 
Driftsresultat 

  
(360 696) 

  
(339 392) 

 
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap 

  
0 

  
0 

Inntekt på andre investeringer  0  0 

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0  0 

Annen renteinntekt  36 045  6 153 

Annen finansinntekt  455  138 

Verdiøkning av finansielle instrumenter  0  0 

Sum finansinntekter  36 500  6 291 

 
Verdireduksjon av finansielle instrumenter 

  
0 

  
0 

Nedskrivning av finansielle eiendeler  0  0 

Rentekostnad til foretak i samme konsern  0  0 

Annen rentekostnad  (358)  0 

Annen finanskostnad  0  0 

Sum finanskostnader  (358)  0 

 
Netto finans 

  
36 141 

  
6 291 

 
Resultat før skattekostnad 

  
(324 554) 

  
(333 100) 

 
Skattekostnad 

  
0 

  
0 

Årsresultat 2 (324 554)  (333 100) 
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Balanse pr. 31. desember 2022     

KLEMETSRUD IDRETTSLAG     

  
Note 

 
2022 

  
2021 

EIENDELER     

Anleggsmidler 
    

Varige driftsmidler 
    

 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 

 
3 

 
2 108 537 

  
1 868 992 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 4 242 920  281 639 

Sum varige driftsmidler  2 351 457  2 150 631 

 
Finansielle anleggsmidler 

    

 
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 

 
5 

 
195 953 

  
195 953 

Sum finansielle anleggsmidler  195 953  195 953 

 
Sum anleggsmidler 

  
2 547 410 

  
2 346 584 

     

 
Omløpsmidler 

    

Fordringer 
    

 
Kundefordringer 

  
71 015 

  
(2 462) 

Andre fordringer  89 811  17 405 

Konsernfordringer  0  0 

Krav på innbetaling av selskapskapital  0  0 

Sum fordringer  160 826  14 943 

 
 
 
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

10 510 203 

  
 
 
 

6 944 727 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  10 510 203  6 944 727 

 
Sum omløpsmidler 

  
10 671 029 

  
6 959 670 

 
Sum eiendeler 

  
13 218 439 

  
9 306 253 
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Balanse pr. 31. desember 2022 
KLEMETSRUD IDRETTSLAG     

  
Note 

 
2022 

  
2021 

EGENKAPITAL OG GJELD     

 
Egenkapital 

    

 
Opptjent egenkapital 

    

 
Annen egenkapital 

  
3 009 296 

  
3 333 850 

Sum opptjent egenkapital  3 009 296  3 333 850 

 
Sum egenkapital 

 
7 

 
3 009 296 

  
3 333 850 

     

 
Gjeld 

    

Kortsiktig gjeld 
    

 
Leverandørgjeld 

  
540 599 

  
216 325 

Skyldige offentlige avgifter  186 241  113 747 

Annen kortsiktig gjeld 8,9 9 482 302  5 642 331 

Sum kortsiktig gjeld  10 209 143  5 972 403 

 
Sum gjeld 

  
10 209 143 

  
5 972 403 

 
Sum egenkapital og gjeld 

  
13 218 439 

  
9 306 253 

 
 
 

  Mortensrud, 22. mars 2023   

Kyrre Alvær  Morten Nydal  Shazia Simab Ghazanfar 

Styrets leder  Nestleder  

 

 Styremedlem 

Trine Oftenes  Tommy Due-Løvaas  Ingvild Kronstad Aatlo 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

Siri Hetle Hasli     

Daglig leder     
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Note 1 - Lønn 
 

 
Hovedstyrets godtgjørelse er totalt kr. 30.000 i 2022.  

Daglig leders godtgjørelse utgjør kr. 458.133,- 

 

Note 2 – Årsresultat 
 

 
 

Avdeling 
 

Årsresultat 
2022 

 

Budsjett 
 

Differanse +/- 

01 Hovedstyret (HS) -19 336 -208 064 188 728 

02 Fotballgruppa (FB) -170 732 9 837 -180 569 

03 Håndballgruppa (HB) -51 745 -58 694 6 949 

04 Bordtennisgruppa (BT) -31 023 -92 070 61 047 

05 Turngruppa (TU) -3 282 -8 267 4 985 

06 Allidrett (AI) 5 172 -7 837 13 009 

07 E-sport (ES) -179 -50 000 49 821 

08 Diskgolf (DG) 40 636 -24 338 64 974 

09 Badminton (BM) -87 938 515 -88 453 

10 Basketball (BB) 5 587 5 372 215 

011 BUA (BU) -8 575 -38 250 29 675 

Sum -321 415 -471 796 150 381 

 
 

 

Note 3 - Varige driftsmidler 
 

 Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2022 1 984 770 

Tilgang i året 0 

Avgang i året 0 

 
Anskaffelseskost 31.12.2022 

 
1 984 770 

Akk avskrivninger pr. 31.12.2022 314 255 

Balanseført verdi pr. 31.12.2022 1 670 515 

 
Gjelder kunstgressbanen og multisportbanen på Klemetsrud. Banene er i sin helhet finansiert med private 
støttemidler, og avskrivninger føres mot balansepost 2989 Avsetning andre forpliktelser. 

Årets avskrivninger er på kr. 213.527,- 

 2022 2021 

Lønn 1 994 228 1 582 641 

Arbeidsgiveravgift 277 729 222 953 

Pensjonskostnader 21 407 9 523 

Andre ytelser 5 420 20 693 

Sum 2 298 784 1 835 810 
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Note 4 - Driftsløsøre 
 

 Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2021 17 994 

Tilgang i året 319 752 

Avgang i året 17 994 

 
Anskaffelseskost 31.12.2022 

 
319 752 

Akk avskrivninger pr. 31.12.2022 76 832 

Balanseført verdi pr. 31.12.2022 242 920 

 
Gjelder utstyrsbur i Klemetsrudhallen (montert i 2021), samt ATV og tilhenger til ATV som er anskaffet av 
fotballgruppa i 2021 og 2022 til drift av banen i Klemetsrud idrettspark. 

 
Årets avskrivninger utgjør kr. 62.009,- 
 

 

Note 5 – Lån 
 

Lån til Stiftelsen Kil Kiljø 195 953 

 
Stiftelsen ble opprettet i sin tid for å drifte bygningsmassen i Mortensrud idrettspark. Dette ble skilt ut i en egen 
stiftelse for å unngå risiko for IL. 
Klemetsrud IL ga et lån til stiftelsen for noen år siden og dette er ikke tilbakebetalt. Stiftelsen går så vidt rundt ved 
hjelp av leieinntekter på en del av bygget som er leiet ut til kommunen og leieinntekter fra KIL. Derfor er det ikke gjort 
noen framstøt for å få tilbake lånet. 

 

 

Note 6 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 82 086. Skyldig skattetrekk er kr 86 
937. 

 

 

Note 7 – Egenkapital 
 

 
 
Avdeling 

Andel EK pr. 
01.01.2022 

 
Resultat 2022 

Andel EK pr. 
31.12.2022 

01 Hovedstyret (HS) 1 688 458 -19 336 1 669 122 

02 Fotballgruppa (FB) 667 241 -170 732 496 509 

03 Håndballgruppa (HB) 428 009 -51 745 376 264 

04 Bordtennisgruppa (BT) 399 170 -31 023 368 147 

05 Turngruppa (TU) 25 200 -3 282 21 918 

06 Allidrett (AI) 53 256 5 172 58 428 

07 E-sport (ES) 84 037 -179 83 858 

08 Diskgolf (DG) -8 718 40 636 31 918 

09 Badminton (BM) -6 387 -91 077 -97 464 

10 Basketball (BB) 7 828 5 587 13 415 

011 BUA (BU) -4 382 -8 575 -12 957 

012 HUB 138  138 

Sum 3 333 850 -324 554 3 009 296 
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Note 8 - Nabolagsklubb 2022 

Prosjektregnskap - bruk av midler til nabolagsklubb i 2022 fordelt på de ulike områdene iht. tildelingsbrevet. 
Ført på inntektskonto 3400 Offentlige tilskudd 

 
Område Aktivitet/tiltak Sum 

 
INKLUDERING 

Brukt til prosjektet "KIL oppstart", rapport oversendt Oslo 
idrettskrets i juni 

 
100 000 

 
TRENINGSAVGIFTER 

 
Dekning av treningsavgifter - tildelt via 1281-fondet 

 
69 855 

 
 

UTLÅNSSENTRAL/ BRUKTMARKEDER 

 

Innkjøp av 48 par fotballsko og 45 par leggskinner til BUA, 
ca. 20K omdisponert til treningsavgifter 

 
 

30 145 
OPPSTART NYE AKTIVITETER Utstyr og drift åpen hall badminton, også i skoleferier, 

spesielt sommerferien 

 
20 000 

Innkjøp av trampett til turn og allidrett 10 000 
UNGDOM: KURS, OPPFØLGING OG 
SATSING 

Trenerkurs allidrett 1 000 

Trenerkurs turn - grunnstige 1 100 

Trenerkurs bordtennis 3 000 

Dommerkurs håndball 2 800 

Tilskudd per ungdomstrener fotball 15 903 

Tilskudd per ungdomstrener håndball 15 903 

Tilskudd per ungdomstrener bordtennis 6 362 

Tilskudd per ungdomstrener turn og allidrett 7 951 

Tilskudd per ungdomstrener badminton 3 182 

Mortensrud festivalcup - ungdom som turneringsledere og 
dommer 

 
4 100 

Ungdomslønn KIL Academy - allidrett 3 700 
VALGRITT UTVIKLINGSOMRÅDE 

Klubbdommere KIL fotball 20 000 
 
Åpen hall bordtennis 

 
10 000 

TOTALT  325 000 

 
 

Note 9 – Annen kortsiktig gjeld 
 

Annen kortsiktig gjeld pr 31.12.22  

2940 Skyldig feriepenger 165 821  

2945 Periodisering av lønn 83 396  

2960 Annen påløpt kostnad 25 469  

2965 Forskuddsbetalt inntekt 23 750  

2966 Tilskudd fra Lotteri og stiftelsestilsynet 
2022 (Klemetsrud IL – modellen) 

4 952 711  

2985 Lagkasse Fotball 141 591 se undernote 9.1 

2986 Lagkasser Håndball 8 697 Gjelder HB Lagkasse J2012 

2987 1281-fondet -198 085  

2988 Avsetning støtte til treningsavgift   

2989 Avsetning andre forpliktelser 4 278 952 se undernote 9.2 

Annen kortsiktig gjeld 9 482 302  
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Note 9.1 
 

2985 Lagkasse fotball Beholdning pr. 31.12.22 

FB Lagkasse G2004 5 500 

FB Lagkasse G2005 7 375 

FB Lagkasse G2006 18 638 

FB Lagkasse G2007 63 116 

FB Lagkasse G2008 23 076 

FB Lagkasse G2009 1 500 

FB Lagkasse G2010 1 500 

FB Lagkasse G2012 4 885 

FB Lagkasse G2013 5 000 

FB Lagkasse J2012/13 11 000 
  

Sum 141 591 

 
 

Note 9.2 
 

2989 Avsetning andre forpliktelser  

 
 
Prosjekt 

 
Beholdning 
pr. 31.12.22 

BT Bordtennisskole - rekrutter. 9 875 
FB Kunstgress Klemetsrud 1 929 858 

FB Mortensrud HUB 1 120 017 

HS Daglig leder prosjektstøtte 580 452 

HS Multisportbane Klemetsrud 434 950 

HS Nabolagsklubb 2023 204 800 

Turngruppa -1 000 

Saldo 4 278 952 

 



 

Edveien 180 Tlf.: 90 12 63 09   
1680 Skjærhalden  Org.nr./revisornr.:  
E-post:liv@revisordamene.no  930 698 423  
Medlem i Den norske Revisorforening   
 

Til årsmøte i Klemetsrud Idrettslag 

Uavhengig revisors beretning - utkast 

Konklusjon 

Vi har revidert Klemetsrud Idrettslag sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 324 554,-.  Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat 

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 
the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Presisering 
Avlagt årsregnskap for foregående periode er ikke revidert og sammenligningstallene er dermed ikke revidert. Dette 
forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil.  

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold 
av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 

 

 

 

 

 



 

Edveien 180 Tlf.: 90 12 63 09   
1680 Skjærhalden  Org.nr./revisornr.:  
E-post:liv@revisordamene.no  930 698 423  
Medlem i Den norske Revisorforening   
 

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Skjærhalden, 22. Mars 2023 

Revisordamene AS 
 
 
 
Liv Aleksandersen Solbakken 

Statsautorisert revisor 
 
 
 
 
 
 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Klemetsrud idrettslag sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til årsmøte/ting. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre og 

administrasjon. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2022.   

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon 

vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 325 554, og ved årsavslutning 2022 reduserte dette den frie 

egenkapitalen med tilsvarende beløp.  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som kommer frem av denne beretningen. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Klemetsrud idrettslags årsregnskap for 2022 godkjennes 

av årsmøtet. 

 

Oslo, 15.3.2023 

 

 

Sigrid Rege Gårdsvoll (leder)     Gaute Holmin    
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 
 
 
LOV FOR Klemetsrud idrettslag 
Stiftet 12.12.1920 
Loven sist endret 22.3.2023 
 
 
§ 1       Formål 
 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og  
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges 

Bordtennisforbund, Norges Badmintonforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, 
Norges Basketballforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund.  For regler om 
idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 

 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo idrettskrets og Oslo idrettsråd. 
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder 

NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler. 

 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
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overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  
 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
 
§ 6       Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 10     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov 
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
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d. eventuell beretning fra engasjert revisor 
10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer 
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 
Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for to år mens varamedlemmer 
velges for ett år. Partallsår velges det styreleder og to styremedlemmer, oddetallsår 
velges nestleder og to styremedlemmer. Varamedlemmer velges hvert år. 
 
Kontrollutvalget velges for to år, men slik at et medlem velges i partallsår og et 
medlem velges i oddetallsår. 
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 

 
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

 
Dersom idrettslagets omsetning overstiger 5 millioner kroner skal årsmøtet også 
velge revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  

§ 2-19.  
 
§ 11     Idrettslagets styre 
 
(1)  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  
 
(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan 

kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
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(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under 
styret. Styret skal sørge for: 
- at idrettslagets formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget 

organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer 

barneidrett 
 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  
 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité  
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.  
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  
 
 
§ 13 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever 
lovendring, jf. § 2 (2). 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og 

aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle 
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
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d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 
av årsmøtet eller styret.  

 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 
 
§ 14     Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 
 
(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:  

a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag 
om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i 
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
 
(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en 

direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. 
Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

 
 



Resultatbudsjett 2023
Klemetsrud idrettslag

Regnskapskonto  Hovedstyret  Fotball  Håndball  Bordtennis  Badminton  Allidrett  E-sport  Turn  Diskgolf  Basket  BUA  HUB  Totalt 

Driftsinntekter

3100 Medlemskontingent             95 000 95 000          
3120 Sponsorinntekter           100 000 20 000             25 000 145 000       
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -                
3210 Kiosksalg          75 000 75 000          
Salgsinntekt           195 000          75 000               -            20 000          25 000             -              -                -                 -             -                   -                     -   315 000       

3400 Offentlige tilskudd       1 030 000        290 000      47 935 51 600        109 050      33 000  33 000   180 000  2 046 250 3 820 835    
3401 Klemetsrud IL - modellen       1 270 000     2 743 000    320 000 100 000      500 000      4 933 000    
3410 Andre tilskudd - ikke offentlige           445 000     1 200 000 92 915        146 000      50 000     1 933 915       

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste          55 000 2 450     57 450            

3444 Momskompensasjon           243 460        200 000      10 000 19 021        28 840        5 040      7 420       12 598      526 379          

3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet

-                  

3901 Støtte administrasjon, aktivitet og prosjekt           305 000 305 000          

3930 Treningsavgifter        675 000      82 500 108 000             175 000    35 000 52 000    1 127 500       

3940 Deltakeravgift/egenandeler -                  

3950 Arrangementsinntekter             60 000          50 000      18 600 23 000               200 000 351 600          

3952 Salg av utstyr               4 000 10 000        14 000            

3990 Andre inntekter           250 000        150 000 25 000     425 000          

Annen driftsinntekt       3 607 460     5 213 000    479 035        404 536     1 308 890    37 450            -       90 040    115 420           -        192 598     2 046 250 13 494 679    

Driftsinntekter       3 802 460     5 288 000    479 035        424 536     1 333 890    37 450            -       90 040    115 420           -        192 598     2 046 250 13 809 679    

4300 Innkjøp av varer for videresalg          30 000 30 000            

4501 Støtte administrasjon, aktivitet og prosjekt          60 000 115 000      60 000        235 000          

Varekostnad                     -            90 000               -          115 000                   -               -              -                -                 -             -                   -            60 000           265 000 

5000 Lønn til ansatte       1 832 000     1 535 000    203 150        101 960        240 600 34 000   15 200    14 400     933 000      4 909 310       

5020 Feriepenger           216 176        156 570      20 721          12 235          24 541 3 468     1 550      1 469       95 166        531 896          

5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling             30 000          37 000      15 000          14 000 96 000            

5400 Arbeidsgiveravgift           258 312        216 435      28 644          14 376          33 925       4 794 2 143      2 030       131 553      692 212          

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger             30 481          22 076 2 922                  1 725            3 460 489        219         207          13 418        74 997            

5500 Trenerhonorar -                  

5510 Honorar, annet        8 000 8 000              

5920 Yrkesskadeforsikring               5 000             5 000        1 000            1 000            1 000 1 000     1 000      1 000       2 000           18 000            

5945 Pensjonsforsikring for ansatte             36 640          30 700        4 063 2 040                     4 812 680        304         288          18 660        98 187            

Lønnskostnad       2 408 609     2 002 781    283 500        147 336        308 338    44 431            -       20 416       19 394           -                   -       1 193 797 6 428 602       

6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom             45 000        290 000 

335 000          

6015 Avskrivning på maskiner          15 160 15 160            

6017 Avskrivning på inventar             25 500 

Avskrivninger på varige driftmidler og eiendeler             70 500        305 160               -                    -                     -               -              -                -                 -             -                   -                     -   375 660          

6300 Leie lokale           150 000        7 000          21 600        250 000 11 000    439 600          

6360 Renhold             20 000 20 000            

6370 Alarm             17 000 17 000            

6400 Leie maskiner 30 000     30 000            

6420 Leie datasystemer           100 000 100 000          

6540 Inventar             40 000        247 500 287 500          

6551 Datautstyr (hardware)             20 000 20 000            

6580 Idrettsutstyr           200 000        600 000      41 250          40 900        120 000 22 750    25 000     115 000    130 000      1 294 900       

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger             20 000 20 000            

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 35 000      35 000            

6622 Driftskostnader           130 000        650 000        6 000 20 000                 10 000 95 000     10 000      140 000      1 061 000       

6701 Honorar revisjon             35 000 15 000        50 000            

6705 Honorar regnskap           110 000 110 000          

6722 Overgangsgebyrer krets/forbund          10 000 10 000            

6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund          40 000          13 000            4 000 11 000    500          30 000      98 500            

6730 Idrettsfaglig bistand        830 000      13 000 26 000    245 000      1 114 000       

6781 Dommerhonorar          70 000      10 650 80 650            

6782 Dommehonorar Klubbdommerprosjekt          30 000        8 600 38 600            

6783 Arrangementskostnader           210 000        200 000        4 400            7 500        200 000       1 000 70 000        692 900          

6790 Annen fremmed tjeneste             30 000          50 000 10 000        90 000            

6800 Kontorrekvisita             20 000            3 000            6 000 29 000            

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.             25 000        100 000      69 160            9 000          60 000 2 000      126 000      391 160          

6890 Annen kontorkostnad             15 000 15 000            

6900 Telefon/internett             30 000 30 000            

7100 Bilgodtgjørelse oppgave pliktig               7 000 2 000          9 000              

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 5 000           56 000        61 000            

7320 Reklamekostnad             60 000          20 000 80 000            

7390 Annen Salgskostnad             30 000 30 000            

7410 Påmelding seriespill          65 000      21 870 20 000                   6 000 112 870          

7411 Påmelding turneringer        200 000        9 400          50 000 259 400          

7420 Gave/premier               5 000             1 000        3 000            5 000            5 000 1 300     2 500      22 800            

7500 Forsikringspremie             20 000          50 000 3 000           73 000            

7770 Bank og kortgebyrer             20 000             1 000 21 000            

7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem             25 000 25 000            

Annen driftskostnad       1 339 000     2 897 000    194 330        142 000        983 500       2 300            -       75 250    150 500           -        190 000        795 000 6 768 880       

Driftskostnader       3 818 109     5 294 941    477 830        404 336     1 291 838    46 731            -       95 666    169 894           -        190 000     2 048 797 13 838 142    

Finansinntekter             50 000 50 000            

Resultat             34 351 -          6 941        1 205          20 200          42 052 -    9 281            -   -     5 626 -    54 474           -            2 598 -          2 547 21 537            
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