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Hovedstyret har i 2022 bestått av: 

                      Leder: Roy Eknes 

Nestleder: Svein Kåre Takle 

Styremedlem: Benedicte Jensen Grindheim 

Styremedlem: Camilla Lee 

Styremedlem: Einar Engtrø   

Styremedlem: Ida Marie Iversen 

Styremedlem: Sara Stokken Rott 

             Varamedlem:                         Fredrik Birkeland 

              

                          

 

Gruppestyrene har i 2022 har vært ledet av: 

 

  Fotball:              Mariann Aadland 

 Håndball:   Camilla Lee 

 Turn:   Ida Marie Iversen 

 Friidrett:   Einar Engtrø 

 Innebandy:             Roy Eknes 

 

Bragdkomite 

 

                   Leder:                             Kolbjørn Akervold 

                   Medlem:                         Arild Dyngeland 

                    

 

Valgkomite 

 

                   Medlem:                         Jim Kaland 

                   Medlem:                         

                   Medlem:                          

 

Kontrollkomite: 

                   Leder:                             Svein Skorpen 

                   Medlem:                         Kolbjørn Akervold 
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Registrerte medlemmer per 31.12.2022 

Pr. 31.12.22 hadde Kalandseid IL 496 registrerte medlemmer. (betalte medlemmer) 

 

Møteaktivitet i hovedstyret  

Hovedstyret har hatt 8 møter i 2022.  

Tema på møtene i Hovedstyret har vært; 

• Økonomi 

• Drift og organisering 

• Opplysninger fra gruppeledere 

• Rekruttering/Beholde medlemmer 

• Forbedre rutiner ved bruk av SPOND 

• Innføre «live» aktivitetskalender for KIL hallen og Fotballbaner. Med egen 

kampkalender på hjemmeside. 

• Ta i bruk AIFlow som CRM for administrasjonen og utvide bruk av Orgbrain 

styreverktøy for hovedstyret. 

• Oppfølging av oppussing av KIL-hallen med bl.a legging av nytt idrettsgulv i KIL 

hallen. 

• Organisering og Gjennomføring av Jubileumsåret KIL 60 år med Jubileums 

Barnebursdag, Jubileumslunsj og 60 år’s Jubileumsfest. 

• Utgivelse av Jubileumsblad KIL 60 år (De 10 siste årene fra 2012-2022) 

• Oppussing av klubbhuset i KIL hallen har pågått i hele 2022. 

• E-Sport gruppen er startet høsten 2022 som et prøveprosjekt som fortsetter i 2023. 

• Klubbkoordinator fikk økt stilling til 100% fra høsten 2022 (20% betalt av GC 

Rieberfondet for å jobbe med Stolpejaktens uteskoleprosjekt. etter vedtak i 

hovedstyret. 
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Økonomi 

KIL har et samlet underskudd på kr. 320 633.- for 2022.  

Styret godkjenner regnskap med underskudd og viser til investeringer KIL har gjort med 
oppussing av klubbhus og stor andel av fritak av utestående kontingenter og 
treningsavgifter.  

Ekstra kostnader i 2022 er utgifter som tidligere var dekket av stiftelsen KIL hallen, 
oppgradering av div. IT utstyr og kjøp av ny programvare samt økning i lønnede trenere 
for aldersbestemte lag. 

Midler og eiendom fra Stiftelsen KIL hallen overføres til Kalandseid IL ved avvikling av 
stiftelsen 31.12.2022. KIL etablerer eget vedlikeholdsfond på kr. 150 000,- per år. 
Vedtekter for vedlikeholdsfond utarbeides av hovedstyret i KIL etter årsmøte 2023. 

Prosjekt MEGA basistrening er satt på pause i 2023 på grunn av manglende 
tilskuddsmidler for videre drift, og har derfor ikke eget budsjett.  

KIL hadde i 2022 daglig leder i 100% stilling og Klubbkoordinator i 80% + 20% 
prosjektstilling. 

Det har vært fokus å søke om tilskuddsmidler hos det offentlige, banker og andre 
organisasjoner med fokus på midler for å dekke ubetalte treningsavgifter og 
medlemskontingenter og opprettholde nye og gamle aktiviteter. Vi arrangerte LAN party 
for egne midler i KIL hallen i høstferien 2022 for ca. 50 barn. 

Som godkjent arrangør av Stolpejakten Bergen Sør har Kalandseid virkelig blitt satt på 
kartet og blitt lagt merke til. Med over 9000 unike stolpejegere og 450 000 
stolperegistreringer i Bergen sør er vi blant de største arrangørene i Norge. 

Dette har ført til tilskudd for å fremme folkehelsen og for godt samarbeid med våre 
samarbeidsklubber i Bergen Sør. 

GC Rieberfondene har bidratt med midler til ny Gapahuk på Bontveit. Prosjektet skal  
bygges på dugnad slik at prosjektet går i balanse. 

9 kurv’s Frisbeegolfbane på Kalandseid er ferdigstillt høsten 2022. KIL i har fått 10 års 
tillatelse til bruk av Kommunens eiendom til Frisbeegolfbane. Tilskudd fra SR-Stiftelsen 
med kr. 100 000.-. 

Det ble sommeren 2022 hold Kajakk-kurs for 20 personer i Kalandsvatnet. Alle fikk vått-
kort etter endt kurs nytt kurs er planlagt i 2023 

KIL arrangerte Aktiv sommer i samarbeid med støtte av GC Rieber og Sparebanken Vest 
med Bergen kommune med gratisplasser på kajakk-kurs og klopper til stier i 
nærområdet. 

Tilbudet ønskes videreført i 2023. 
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Hjemmesider 

Klubbens hjemmesider fungerer godt og vedlikeholdes/ driftes av KIL’s egen 
webansvarlig Roy Eknes og vedlikeholdes av klubbkoordinator. 

 

Trygg på trening 

Hovedstyret arbeider fortløpende med HMS og andre forhold under etiketten «Trygg på 
trening». Det er laget etiske retningslinjer og beredskapsplan. Ett av styrets medlemmer 
er dedikert til HMS arbeid, Klubbkoordinator er barneidrettsansvarlig og daglig leder er 
ansvarlig for oppfølgning av politiattester. 

 

KIL Håndbok 

Hovedstyret har en oversiktlig håndbok som gjelder for idrettslaget. Denne er 
tilgjengelig for medlemmer i idrettslaget og tilgjengelig på vår hjemmeside. 

Håndbok skal oppdateres fortløpende og der det er tvil gjelder NIF’S lover. 

 

Arrangementer i 2022  

60 års jubileet til KIL. 

3 x Kalandseid Løpskarusell ble avholdt i april -mai. 

Tine Fotballskole ble arrangert uten Sædalen IL med 50 lokale deltakere. 

KIL Cup i august 2022 ble arrangert med nesten 900 påmeldte spillere og takket være flott 
innsats av frivillige i fotballgruppen ble dette en suksess. 

kaLAN dataparty ble arrangert i Høstferien med god hjelp av frivillige i KIL og er mulig 
takket være oppgradert server og økt IT kapasitet. 

Serieturnering i håndball ble arrangert i 2022 

Lagunen fotballfest ble arrangert for siste gang i 2022.  Det jobbes for å finne ny løsning 
med nye sponsorer fra 2023 

Konserten «Livets Bruce» ble arrangert i klubbhuset med 50 solgte billetter. 

Turnavslutning ble avhold i KIL hallen i desember 2022. 

Vi arrangerte Jubileums barnebursdag for ca. 200 barn med aktiviteter og gratis mat og 
drikke. Vi anslår at det var over 300 personer i hallen inkl. foreldre og frivillige. 

Barna fikk prøve alle idrettslagets aktiviteter. 
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Jubileumslunsj avholdt i klubbhuset med rød løper og jubileumskake for ca. 40 inviterte 
gjester fra idrettslagene i bergen sør, Kaland skole, æresmedlemmer og Bergen 
kommune. 

Jubileumsfest med live musikk i oktober ble en suksess med ca.80 betalende og 20 frivillige. 
Arrangementet gikk i balanse takket være gave fra SPV (Kr. 10000.-) 

Anlegg 

Kunstgress på 11’er bane vurderes byttet av Idrettsavdelingen i Bergen kommune. 
Oppfølging er flyttet fra 2022 til 2024 

Booking av båter er nå mulig via vår hjemmeside. 

Bergen kommune, har overtatt driften av anlegget vårt. Unntatt kioskbygg, Tuftepark og 
Ballbinge. Dette fungerer bra og Kommunen har byttet idrettsgulv og hatt vedlikehold i 
KIL hallen i 2022 for ca. kr. 2.mill.  

Kalandseid IL har inngått ny vertskapsavtale for vakthold i KIL hallen i 2022 for       
kr.300 000 pr år og viderefører vakthold av Kaland skole for kr. 100 000 pr. år. 

Rutiner for vakter med skanning av QR koder videreføres 2022/23. 

Kalandseid IL er nå leietaker i KIL-hallen med 15 års gratis leieavtale med rett til 
fornying. Kalandseid IL har råderett over idrettsanlegget. 

KIL har overtatt lokaler etter Kaland barnehage 1 mars 2022 og brukt store deler av året 
på oppussing. KIL disponerer lokalene uten kostnad.  

 

Utfordringer i idrettslaget 

Slik hovedstyret ser det har idrettslaget følgende hovedutfordringer fremover: 

1. Å styrke rekrutteringsarbeidet, særlig i barne- og ungdomsgruppen. Styret er 
urolig for frafallet i ungdomstrinnet, og at rekruttering av 1. klassinger og 
knøttespillere er viktig for idrettslaget. Etter hovedstyrets syn må idrettslaget 
gjøres mer attraktivt og mer synlig.  
Positivt! KIL og Smørås har startet samarbeidslag i fotball for G-15 Dette er et 
spennende prosjekt som ser ut til å fungere bra. 

2. Å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i laget og mellom gruppene. 
3. Å finne nye aktiviteter som skaper inntekter for idrettslaget. Felles dugnader? 
4. Videreføre arbeidet med TEAM Kalandseid, drifte e-sport gruppen og åpen hall 

for ungdom.  
5. Utfordrende å få nok frivillige i styrer, i utvalg og til egne arrangementer. 
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Kalandseidet 14.03.2023 
 

 

 

__________________________     ____________________________  ____________________________ 

Roy Eknes        Svein Kåre              Camilla Opseth Lee 

 Styreleder    Nestleder                     Styremedlem 

 

 
 

___________________________                   ______________________                    ___________________________ 
Benedicte Jensen Grindheim              Einar Engtrø                Ida Marie Iversen                  

        Styremedlem                                         Styremedlem                               Styremedlem 

 

 

____________________    

Sara Stokken Rott    

Styremedlem     


