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ÅRSBERETNING FOR KIL SKI/ORIENTERING/FRIIDRETT 2021

Styrets sammensetning

Styret i KIL Ski/Orientering/Friidrett 2021 har vært:

Leder: Einar Engtrø
Treningsansvarlig: Thomas Mellin-Olsen
Styremedlem (sosialt): Silje Kristin Søtvik Johannesen
Styremedlem: Stefan Sanne
Styremedlem: Jim Kaland

Medlemsmassen friidrettsgruppen

Per 31.12.21 er det 10 barn i alderen 6-12 år og 2 barn i alderen 13-16 år som er medlemmer (7 gutter og 5
jenter).
Det er også registrert et par voksne som medlemmer i friidrettsgruppen. Voksne med verv i friidrettsgruppen bør
være medlemmer. Medlemskontingent for styremedlemmer/trenere er kl 100,- og kan refunderes.
Det er registrert ett voksent medlem i trimgruppen.

Ski og Orientering er ikke aktive grupper.

Sportslige aktiviteter

Friidrett:

I 2021 har friidrettsgruppen hatt følgende aktiviteter:

Rekruttrening: Rekrutter 6-13 år, trening hver tirsdag. Thomas Mellin-Olsen og Einar Engtrø har vært trenere.

Gåtene Opp: Tradisjonelt avholdt på nyttårsaften. Avlyst i år pga. smittesituasjonen.

Løpskarusellen:
Kaland løpskarusell ble avholdt etter ett års pause. Arrangementet var vellykket, til tross for litt lavere oppslutning
enn tidligere. Det kan tilskrives smittesituasjonen, dels på grunn av mindre reklame på grunn av usikkerhet om det
kunne gjennomføres, og dels pga generelt vanskeligere å mobilisere folk til denne typen arrangement.

Orientering: Ingen aktivitet i O-gruppen, men vi betaler medlemsavgift til Hordaland O-krets. Kalandseid IL har
arrangert “Stolpejakten” i 2021 i samarbeid med de andre klubbene som er tilknyttet Idrett Bergen Sør. Dette er
ikke direkte knyttet til o-gruppen, men det har vært positivt at KIL på papiret har en orienteringsgruppe.

Ski: Skigruppen er ikke aktiv, men betaler medlemsavgift til Hordaland skikrets. Laget er medeier i anleggene på
Frotveit.
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Kurs og kompetanseheving

Ingen deltakelse på kurs

Økonomi

Regnskapet for Ski/Orientering/Friidrett 2021 går med overskudd, på grunn av inntekter fra Kaland Løpskarusell
samtidig som det har vært mindre utgifter til sosiale tiltak og stevneavgifter enn et normalt år.

Det fleste i gruppen betaler treningsavgift.

Løpskarusellen er p.t. hovedinntektskilden, og forutsetning for gruppens drift.

Kontingent for aktive i 2021 var kr. 400 til hovedlaget, og kr. 400 til gruppen, totalt kr. 800. Kontingentstrukturen i
laget er under revisjon. Hvis strukturen ellers i laget forblir uendret, foreslås også en økning i kontingent for
friidrettsgruppen for 2021 til kr. 500. Hvis ikke foreslås at gruppen retter seg etter hovedlagets nye vedtak om
kontingentstruktur.

Kommentar

Vi har fått en stabil medlemsmasse på ca 10-15 stk. Stabilt over de siste årene. Friidrett kan ikke forventes å bli en
stor gruppe i Kalandseid IL.

REGNSKAP 2021

Regnskap

Se vedlegg

Kommentarer
● Innbetalt treningsavgift er som forventet
● Løpskarusellen er per i dag forutsetning for god økonomi.
● Vi har rom for større utgifter til stevnedeltagelse og sosiale arrangement

FASTSETTELSE AV KONTINGENTER

Kontingenter og treningsavgifter settes av årsmøtet. KIL Friidrett ser ikke behov for økning i treningsavgifter.

BUDSJETT

Se vedlegg. Det budsjetteres med et overskudd pga. løpskarusell, men større utgifter til sosiale arrangement.

GRUPPESSTYRE 2022

Følgende gruppestyre foreslås for 2022,

Thomas Mellin-Olsen, Einar Engtrø, Stefan Sanne
Leder velges formelt i hovedlagets årsmøte.
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