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ÅRSMØTET 

 

KALANDSEID IL FOTBALL 

 

FOR MELDINGSÅRET 2022 
 

 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET TIRSDAG 21. FEBRUAR 2022 KL 18:00 

1. Åpning 

● Godkjenne de stemmeberettigede 

● Godkjenne innkallingen,  

● Sakslisten 

● Valg av dirigent og referent 

● Referat fra siste årsmøte  

 

2 Årsmelding 

3. Regnskap 

4. Forslag til treningsavgifter 

5. Budsjett 

6. Valg 

● Leder  

● Styremedlemmer  

● Markedsgruppe  

● Valgkomite 
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2.  Årsmelding 

 

2.1 Styrets sammensetning 

 
Styret har i 2022 bestått av følgende personer 

VERV Kandidater REPRESENTERER  

● Leder  Mariann Aadland G2010 og 2012 

Styremedlem/Sekretær Erlend Skauby G2012 

Styremedlem/Kasserer Kolbjørn Akervold  

Styremedlem Morten Austevoll A-Lag 

Styremedlem/Nestleder Benedicte J Grindheim J2016 

Styremedlem   

   

Trenerkoordinator Morten Austevolll A-lag 

   

Markedsgruppe  Svein Arild Hellen 

Kristine Samdal  

Therese Jonsson 

G2015 

   

LFF komiteen Ragnar Vikøyr 

Kolbjørn Akervold 

 

   

   

Valgkomite    

 

2.2 Medlemsmassen 

 
   Kvinner Menn Sum 

Alder 0-

5 

6-12 13-

19 

20-

25 

26- 0-5 6-12 13-

19 

20-

25 

26-  

Fotballgruppe

n 

0 15 2 0 8 2 63 21 12 48 171 

Tallene inkluderer trenere, lagleder og dommere som er registrert som medlemmer av KIL 

 

Vi har hatt en fin oppgang i medlemstall det siste året. Det vil likevel være et viktig fokus for 

Fotball, og for Hovedlaget fremover, å rekruttere flere medlemmer.  

 

2.3 Møter 

 
Det har i rapporteringsperioden vært gjennomført 7 styremøter og 1 Trener/Laglederforum.  

 

KIL cup har hatt egen komite. 

 

LFF har i all hovedsak hatt digitale møter. 
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Styrets vurdering er at de administrative rutinene i gruppen er gode.  

 

Samarbeidet med utstyrsleverandøren Macron fungerer godt, men leveringstid har ikke vært 

optimalt. Forbedringspotensial der, men kan kanskje ses i sammenheng med 

verdenssituasjonen.. 

 

Kioskgruppe/markedsgruppe har vi hatt i 2022, de samles på banen under trening og tar møter 

ved behov. Det føles som at det er litt få i markedsgruppen, så her er det ønskelig med flere 

medlemmer. 

 

Benedikte har på vegne av fotballgruppen deltatt på hovedstyremøter 

 

 

 

2.4    Sportslige aktiviteter (gruppene) 

 

Lag 
 

 

Senior Herrer:  Har deltatt i 7. divisjon og OBOS vinterserie. Spilt jevnt i sesongen og 

var med i toppsjiktet og kun 1 poeng unna playoff for opprykk.  

 

«Gymmen» Har hatt jevnlige treninger, men ikke deltatt på cuper/kamper.  

 

Gutter 2008-10:  Ca. 20-25stk – Har stilt med lag i serie for klassene 2010 & 2008.  

2008 hadde første år med 11’er fotball, i tabellspill og havnet midt på 

tabellen med mange jevnspilte kamper – påmeldt i 3.divisjon.  

2010  var påmeldt 9’er serie med «mulig 7’er» for de gangene vi ikke 

kunne stille lag. I tillegg med på et par cuper. Eldste på Sør-Cup, 

lagunen fotballfest, og de yngste siste året på Voss cup. 

 

Gutter 2008 innledet høst/Vinter samarbeid med Smørås, og 2010 

innledet samarbeid med 2011 og 2012 på Kaland. 

 

Gutter 2011/12: Ca 16 stk. Påmeldt med to lag i serien. 

Mye jevnspilte kamper, og noen brakseire og braktap. 

Fortsatt en fin gjeng med motiverte gutter og noen gode og motiverte 

jenter som får være med så ofte de selv ønsker. 

Til tider litt få spillere, så ble avhengig av god hjelp fra 2013 kullet som 

stilte opp. 

På trening ble det kjørt felles treninger med 2013 guttene 1 gang pr uke 

for å få et godt samarbeid på tvers av alderstrinnene. 

 

Jenter 2012/13 Ca 8 stk. Laget startet med KIL cup og en jenteturnering i regi av 

Sandviken. Deltok på noen serieturneringer med 5’er fotball. 

  

 

Gutter 2013:  Ca 10 stk.  Bra deltagelse på cuper.  

  Deltatt i serieturneringer. 
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 Samarbeid både opp mot 2012 gjengen og ned med 2014 på trening, og 

var en viktig bidragsyter i kamper for 2012 guttene, 

 

 

Gutter/jenter 2014:  Ca. 10 stk. Bra deltagelse på cuper.  

  Deltatt i serieturneringer og har hatt noen fellestreninger med 2013 ila 

året. 

 

Gutter/jenter 2015.  ca 15 stk.  Stabilt gjennom det halve året de har holdt på. Vært med på  

flere cuper og serieturneringer i 2022. 

 

Gutter/Jenter  

2016/2017  Ca. 31 stk Oppstart knøttelag for disse aldersgruppene i høst. 

 

Voss cup 2022: Var svært god deltakelse på, og den største gjengen som har reist fra 

Kaland på mange år. 

 
KIL cup gikk i overskudd og tilbakemeldingene var som vanlig svært gode. Cupen var i år på 

Lørdag og søndag.  

 

TINE Fotballskole ble i år arrangert av hovedlaget. 

 

 

 

Dommere  
  

Det har ikke vært gjennomført nye klubbdommerkurs i 2022, men de som tok i 2021 har blitt 

engasjert og tatt vare på. Det er mulig å kjøre et nytt kurs i 2023 for 2010 gjengen. 

 

Klubbdommerne har også fått prøve seg i KIL Cup og på Serieturnering, og har løst 

oppgavene på en forbilledlig måte.  

 

Kretsdommerne 

Vi har i år ikke hatt kretsdommer i klubben, som resulterer i bot på kr. 1500,- fra kretsen. 

Vi har et godt håp om at de som er klubbdommere vil bidra som kretsdommere i år. 

 

 

2.4 Kurs og Kompetanseheving 

 
Det har ikke vært deltakelse på kurs i 2022.  

 

Det har vært noen arrangement i regi av klubb på Fair play, samt et digitalt opplæringsmøte i 

bruk av Coach you app.  

 

Det var planlagt et felles trenerkurs, men ble avbrutt av kretsen og flyttet på ubestemt tid. 

Morten jobber med å få arrangert trenerkurs ila våren sammen med Elise (Klubbkoordinator) 

 

 

2.5 Markedsgruppen /kiosk ansvar 
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Markedsgruppen KIL cup har hatt 3 Medlemmer. Svein Arild Hellen, Kristine Samdal og 

Therese Jonsson 

 

Kiosken:  

I inneværende sesong har hvert lag fått tildelt en uke hver med vakt i boden x 3. Lagleder har 

selv hatt ansvaret for fordeling av vakter i sin uke. De har fått utdelt utførlige instrukser og 

nøkkel/pengeskrin før hver vakt-uke av Therese. 

 

Vi har i år tatt i bruk Izettle og kortterminal 

 

Det var innbrudd i boden i sommer og det ble etter dette installert alarm i kioskbygget 

 

Under LFF ble kiosken holdt åpen og vaktene ble besatt av foresatte.  

   

 

2.6 Dugnad 

 
Det har ikke vært gjennomført dugnad på anlegget i år. 

Dugnad har vært begrenset til bodvakter 

Helgen Kil-cup arrangeres krever mye ressurser og stor innsats av komite og alle foreldre. 

Komiteen melder om stor dugnadsånd hos foreldre.  

 

Bergen Kommune har overtatt anlegget og er ansvarlig for vedlikehold utenom kioskbygg, 

ballbinge og tufteparken. Hovedstyret har overtatt ansvar for vedlikehold for kioskbygg, 

ballbinge og tuftepark, samt leieinntekter.  

 

 

2.7 Økonomi 

 

Fotballgruppen har fått 2 nye sponsorer til drakter for sesongene 2022-23, Gjesdal Aluminium 

(40 000 + 20 000) og Skaplig bygg (10 000 + 10 000). Det ble kjøpt inn nye drakter til alle 

lagene, samt søkt om hvite bortedrakter fra Sparebanken Vest til barnelagene, som ble 

innvilget. 

 

Endelig regnskap presenteres og godkjennes av årsmøtet i hovedlaget.  

Regnskapet viser et underskudd på ca 50 000 kroner, som budsjettert. Hovedårsakene til dette 

er investering i utstyr og nye drakter til alle lag.  

 

LFF ga et bidrag på 65 000 kr, her er Ragnar Vikøyr helt sentral og gjorde en fenomenal jobb 

for å sikre gjennomføringen. KIL cup ga også et pent overskudd, men det ble ikke ført eget 

regnskap for denne i år.  

 

Inntektene fra Grasrotmidlene landet på 52 405 kr.  

Vi hadde også i 2022 gode inntekter fra kiosk, KIL Cup, LFF og grasrotmidler, kombinert 

med god økonomistyring. 
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2.9 Sluttkommentar. 
 

Takk til alle som har bidratt til en godt gjennomført sesong.  

 

Vi har flinke og engasjerte trenere og lagledere til alle våre lag – vi har en stor foreldregruppe 

og dedikerte spillere.  

 

Det viktigste for styret er at gruppen drives positivt, dette gjør vi ved å sette i verk tiltak og 

arrangementer som gjør det attraktivt å delta.  

 

Spesiell takk til de som har arrangert ekstra «happening» rundt kamper på Kaland, som 

tippekonkurranser, heiagjeng og skapt liv rundt kamper      

 

 

3. Regnskap 
 

 Endelig regnskap for fotballgruppen og hovedlaget gjennomgår og vedtas på årsmøtet i 

hovedlaget.  

 

 Foreløpig regnskap for gruppen beregner et underskudd på ca 50 000 kr. For kommentarer se 

pkt 2.8.  
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4. Fastsettelse av treningsavgifter. 

 

Treningsavgiften ble holdt uendret i 2022. Fotballgruppen innstiller på at treningsavgiften 

øker med 150 kroner for 13-16 år og Senior herrer/damer 11’er. 

 

 

Året 2023 Forslag til treningsavgifter 

Aldersgruppe Hoved kont. Treningsavgift 

Fotball 

Total kont. 

5 - 12 år Kr 400 Kr 840 Kr 1240 

    

13-16 år  Kr 400 Kr 870 + 150 Kr 1420 

    

Gymmen/Ballherrene/ Balldamer)* Kr 400 Kr 600 Kr 1000 

Senior Herrer/Damer 7’er *** Kr 400 Kr 1270 Kr 1670 

Senior Herrer/Damer 11’er**  Kr 400 Kr 1625 + 150 Kr 2175 
*Denne kontingentsatsen gjelder for medlemmer som ikke deltar i organisert serie/cupspill, men som ønsker et 

treningstilbud 1 gang/uke  

**Senior 11’er: inklusiv forsikring. Gjelder medlemmer som deltar i organisert serie/cupspill 

***Senior 7’er: inklusiv forsikring. Gjelder medlemmer som deltar i organisert serie/cupspill på 7’er lag 

 

Personer med verv men som også deltar aktivt betaler kontingent på lik linje med alle andre.  

Ordningen med 100 kr i medlemskontingent gjelder styret, trenere, lagledere og dommere 

som ikke trener aktivt i noen grupper i Kalandseid IL.  
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5. Budsjett 

 
Budsjettet godkjennes formelt av årsmøtet i Hovedlaget. Budsjettet for 2022 legger opp til et 

lite overskudd.  

Inntektene forventes på samme nivå som for 2022. Det legges opp til KIL Cup og 

ungdomscup på gøsten 

 

Driftsinntekter 
 Resultat 
2022  Budsjett 2023 

3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats  16273   

3100 Salgsinnt. avgiftsfri  4500   

3205 Kiosksalg etc  117985       140000           

3210 Egenandeler  90218  90000 

3250 Inntekter fra egne arrangementer  99595 75000 

3400 Spesielle offentlige tilskudd    

3440 Offentlige tilskudd for tjenester     

3450 Tilskudd fra andre  10000 30000 

3480 Mva.kompensasjon     

3710 Grasrot  52405       50000 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter    12500 

3920 Medlemskontingenter     

3930 Treningsavgifter  115207            135000  

3948 Lotterier, bingo etc  32698  30000 

3955 Periodisering av inntekt  50000                   40000  

Sum driftsinntekter  588881              602500 

    

Driftskostnader    

4011 Innkjøp varer for dugnad     

4110 Innkjøp til kiosk   -76611        -85000 

4121 Påmelding serier og cuper   -45435 -45000            

4122 Påmelding stevner og arrangement   -22950 
                          -
25000   

4300 Innkjøp av klær og drakter 
  -
194578,12 -60000               

4301 Materiell og utstyr   -15992          -15000  

4365 Barteravtale   -4796 0                 

4410 Gaver og premier 
   -10616 -11000       

4510 Kostnader eget arrangement   -2543   -2500 

         

    

5000 Lønn til ansatte   -37050 -55000           

5020 Lønn under oppgaveplikt   -33120 -39000        

5092 Feriepenger   -4446   -6000 

5120 Dommerhonorar uten aga   -23020   -24000         

5121 Dommer med aga   -8080 -8000          
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5210 Fri telefon     

5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA opplysningspliktig     

5400 Arbeidsgiveravgift   -11033   -12000 

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger   -627   -700 

5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget     

5920 Yrkesskadeforsikring     

5990 Annen personalkostnad   -1402,11   

       

    

6100 Frakt, transport og forsikring     

6300 Leie lokaler   -3185   

6360 Renhold     

6400 Leie maskiner     

6540 Inventar (Res)   -449   

6545 Datautstyr     

6550 Driftsmaterialer   -10122 -              10 000  

6590 Bygg kostander     

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger                   

6690 Reparasjon og vedlikehold annet     

6700 Revisjons og regnskapshonorarer     

6710 Revisjonshonorar     

6800 Kontorrekvisita (Res)   -                    500  

6810 Datakostnad   -7395                 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc     

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.   -3000   -3000 

6900 Telefon     

7000 Drivstoff transportmidler     

7090 Annen kostnad transportmidler     

7120 Reisekostnader dommer   -3895 -3000                

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig   -68900 -90000                

7151 Sosialt arrangement   -22136 -13000              

7320 Reklamekostnader                  

7395 Øreavrunding     

7400 Kontingent, fradragsberettiget     

7500 Forsikringspremier 
   -24180 

  -28000 
 

7770 Bank og kortgebyrer 
   -821 

  -1000 
 

7771 Gebyr Vipps   -2088 -2500 

 7772 Gebyr Spond   -3339 -3500 

7900 Fordeling av adm. Kostnader     -50000 

Sum andre kostnader  -638508 -592200 

    

    

Driftsresultat  -49627 10300 
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6. Valg 

 
● Valgkomite for fotballgruppen 2022 er ikke valgt. 

 

Gruppene kan velge sine styremedlemmer på sitt ordinære årsmøte.  

Leder og 2 medlemmer velges på Hovedlagets årsmøte. Gruppene kan velge flere 

styremedlemmer slik at de kan brukes internt i gruppen til ulike verv. 

 

VERV Kandidater REPRESENTERER  

● Leder  Mariann Aadland G2010, G2012 

Styremedlem/Sekretær Erlend Skauby G2012 

Styremedlem/Kasserer Gert Simpson Larsen G2013 

Styremedlem Morten Austevoll Senior herrer 

Styremedlem/Nestleder Benedicte J Grindheim J2016 

Styremedlem Fredrik Gjendemsjø Senior herrer 

Styremedlem Therese Jonsson G2015 

Trenerkoordinator Morten Austevoll Senior herrer 

Fair Play ansvarlig: 

 

Mariann Aadland 

 

G2010, G2012 

 

Markedsgruppe  Svein Arild Hellen 

Kristine Samdal  

Therese Jonsson 

G2015 

Dommeransvarlig   

LFF komiteen Ragnar Vikøyr 

Kolbjørn Akervold 

 

KIL cup komiteen   

   

Valgkomite    

 

 

 


