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ÅRSMØTE FOR 2019 

 
KILKAMHUSET 

Mandag, 15. juni 2020 – kl 18.00 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Åpning 

 

2. Godkjenning av dagsorden og de stemmeberettigede 

 

3. Valg av møteleder og sekretær 

 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

 

5. Årsmeldinger 2019 

 

6. Regnskap og revisjon 2019 

 

7. Budsjett 2020 

 

8. Saker til behandling og innmeldte forslag 

- Ingen innmeldte forslag 

- Medlemskontingent og aktivitetsavgifter                                                                                    

 

9. Saker til orientering: 

- Kilkam Anlegg AS, regnskap og budsjett 

- Konsekvenser av koronasituasjon og lagets drift 

- Presentasjon av ny web design, «kilkam.no» 

-  

10. Valg 

 

Avslutning 

 

 

Årsmøtet for 2020 skulle i henhold til lagets lovnorm vært 

avholdt innen utgangen av mars 2020. Møtet ble utsatt til 

15.6.20 på grunn av unntakstilstanden i forbindelse med 

Covid-19.  

 



Sak 5. 

 

 

ÅRSMELDING for 2019, IF Kilkameratene 

 
I perioden har idrettslaget bestått av følgende tillitsvalgte:  

Leder:      Finn Håkon Jørstad 

Nestleder/sekretær:    Sara Sylvi Lind  

Kasserer:     fratrådt 

Styremedlem fotball:    Lena Torbergsen  

Styremedlem ski/skiskyting:   Pål Skillingstad 

Styremedlem husstyret:   Astrid F. Iversen 

Styremedlem økonomiansvarlig:  Tom Erik Torbergsen 

Styremedlem web/medlemsansvarlig:  Lars Lian 

 

1. varamedlem:  Beathe Ursin (representant for grunneiere) 

 

Husstyret: 

Styremedlem:   Astrid F. Iversen 

Styremedlem:   Lisbeth Schjelderup Sætrevik 

Styremedlem:   Anna Fawke 

Styremedlem:   Martin Lauritzen 

 

Økonomigruppe: 

Leder    Tom Erik Torbergsen 

Medlem   Randi Thrane  

Medlem   Marit Lindstad  

Medlem   Astrid-Beate Barvik Solheim 

 

Valgkomite: 

Medlem   Mette Stattin  

Medlem   Per Ole Karlsen 

Medlem   Kim Sætran 

 

Adm leder/Øk.ansv. ski Pål Skillingstad 

Materialforv. ski  Karl Ole Oppedal 

Sportslig leder ski  Frode Karlsen 

 

Adm leder/Øk.ansv. fotball Lena Torbergsen  

Materialforv. fotball  Ailin Jensen/Christian Skog 

Trenerkoord. fotball  Hans Einar Haldorsen 

Dommerkoord. fotball Leif Magne Bergland 

 

Kilkam Anlegg AS:   

Styreleder   Finn Håkon Jørstad 

Styremedlem   Lena Torbergsen  

Styremedlem   Pål Skillingstad 

Styremedlem    Sara Sylvi Lind  

Styremedlem   fratrådt 



Styremedlem   Lars Lian 

Styremedlem   Tom Erik Torbergsen 

Styremedlem   Astrid F Iversen 

 

Regnskapsfører Konsulentpartner Harstad AS ved Alf Gabrielsen 

Revisor:   ES Revisjon 

 

 

Innledning 

Nok et aktivt og meget positivt år har gått for IF Kilkameratene. 2019 var året da Tianhallen 

ble en realitet. Etter en intens og effektiv byggeperiode (desember 2018-juni 2019) ble hallen 

åpnet av rådmann Hugo Thode Hansen under Hålogaland Kraft Kilkamcup den 22.06.2019. 

Den 20.09.2019 var det åpningsfest i Tianhallen, en helt uforglemmelig kveld. Tianhallen har 

etter åpningen hatt mer eller mindre fullt belegg. I tillegg til intern leie, så har klubbene SOIF, 

Liland, Grovfjord, SMIL og Sandtorg leid hallen. Hallen vil også bli benyttet vinterstid i 

forbindelse med større skiarrangement. 

   

Det er fortsatt noe «etterarbeid» med hallprosjektet, herunder tippemiddelsøknad, mva 

kompensasjon, driftstilskuddsavtale med Harstad kommune samt søknad om forskuttering hos 

Harstad kommune. Hallreklamegruppen jobber også fortsatt med å selge den siste modulen 

med hallreklame på sørveggen. Vi jobber også med å få driften av hallen så enkel som mulig, 

hvor det meste som kan blir automatisert (lås, ventilasjon/varm og lys). Det er gjenstår også 

noe asfaltering utenfor hallen som må tas til våren. Alt i alt er Kilkam svært fornøyd med 

prosjektet, og vi har fått en hall som vi kan være skikkelig stolt av. 

 

Tianhallen medførte at vi måtte rive de gamle stadionlysene på siden mot hallen. Tidligere 

nestleder Morten Opsal påtok seg prosjektet med å etablere nye lys. Komplett nytt og 

tidsriktig lysanlegg ble montert og tatt i bruk i august 2019. En sårt etterlengtet oppgradering. 

Styret takker Morten og resten av prosjektgruppen så mye for jobben som ble gjort.   

 

Vi stiller fortsatt sterkt og sterkere i aldersbestemt fotball og ski, og i tillegg har Kilkam cup, 

Kraftrennene og Barnas skidag veldig god oppslutning. Det er spesielt hyggelig å se at vi 

stiller sterkere enn på lenge i ungdomsfotballen, og ikke minst på jentesiden.  I 2019 ble det 

også gjennomført Harstad Fotballcamp i samarbeid med BT. Detaljerte beskrivelser rundt 

sportslig aktivitet finnes i årsmelding fra sportslige ledere. 

 

IF Kilkameratene har frem til 01.05.2020 leid ut lokaler/områder til Fageråsen 

Aktivitetssenter AS. Selskapet drev SFO med fokus på idrett og friluftsliv, men er nå avviklet.  

Læringsverkstedet driver barnehagevirksomheten i det nye barnehagebygget på området. 

Dette sikrer videre barnehagedrift samt sørger for god rekruttering til idrett og friluftsliv som 

på lang sikt gir en helsebringende effekt for mange aktive unger. Styret jobber med å finne 

leietaker til det ledige SFO lokalet.  

 

Hovedsponsoravtalen med Sparebank1 Nord-Norge løper i 2 år til. Utover dette, har vi stort 

sett jobbet med å videreføre avtaler med våre øvrige sponsorer. Det har vi lykkes med.  

Tianhallen har egne sponsoravtaler, som den sponsorgruppen jobber spesifikt med.    

 

Det er også gledelig at vi kan legge frem positive regnskapstall for 2019. Detaljer finnes i 

regnskapsrapport og revisors beretning. 

 



Styremøter  

I 2019 har det vært avholdt 9 styremøter. I tillegg til ulike vedtak i forbindelse med 

styremøtene behandlet styret 14 saker som stod oppført som aksjoner (ref. styrets 

aksjonsliste). Styret følger møteplan som settes halvårlig. 

 

Høsten 2019 ble det etablert et anleggsutvalg i klubben. Kommende større arrangement vil 

kreve utbedringer på anlegget. Anleggsutvalget har satt opp ei liste over hva som kan være 

hensiktsmessige planer for anleggsutvikling og har foreløpig konsentrert seg om planer for 

utbedring av parkeringsområdet samt bedre belysning på stadion. Utvalget fortsetter sitt 

arbeid i 2020, da i nært samarbeid med grunneiere.  

 

Styret har fokus på god planlegging, rask saksbehandling og forutsigbar møteplan.  

 

Også inneværende år har styret jobbet med å forbedre økonomi- og regnskapsstyring og har 

forbedret rutiner rundt regnskapsføring og rapportering i samarbeid med regnskapsfører. 

Forbedret kontroll medførte at klubben avdekket underslag, nærmere om dette under punktet 

årsregnskap.   

 

Styret anser klubben som velorganisert og viser i denne forbindelse til klubbhåndboka, som 

blir fortløpende oppdatert samt rolledokument for klubben. Alt dette finnes oppdatert på 

klubbens nettside.  

 

Klubben fikk godkjenning som kvalitetsklubb 1 i henhold til NFF’s retningslinjer i april 2019. 

Arbeidet vil tas videre i 2020 for å få klubben godkjent som Kvalitetsklubb nivå 2. 

 

 

Samarbeid med grunneiere 

Klubben anser samarbeidet med grunneierlag og grunneiere som meget bra. Dialogen har gått 

mot leder for grunneierlaget, og de har også vært meget flinke og gode å ha i prosessen med 

fortsatt utvikling av løypenett, turløyper, parkeringsområde og hallprosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Husstyret  (Kilkamhuset/Grillhuset) 

 

Kilkamhuset blir som tidligere leid ut til gebursdager, konfirmasjoner, bryllup, firmafester 

osv. Leietager må være fylt 25 år får å leie Kilkamhuset.  

Pengene etter utleie blir brukt til vedlikehold og drift av huset.  

Vi krever fortsatt depositum ved utleie. Det for å sikre oss at leietaker gir beskjed i god tid i 

forveien dersom de ombestemmer seg. Krav til depositum blir sendt via e-mail. Ved 

sluttbetaling blir det brukt vips eller betalingsterminale.  

 

Kilkamhuset er viktig for lagets egne aktiviteter og gjør det mulig å dra i gang arrangement 

som gir inntekter. Huset blir brukt mye av fotballgruppa og skigruppa til møter og kurs.  

SFO leide huset også i 2019 og eies av Kristine Fagerås. Bedriften sikrer trygge leieinntekt til 

klubben, samt at den er med på å sikre rekruttering for klubben både for ski og fotball.  

Siden SFO bruker Kilkamhuset på dagtid kan vi ikke leie ut huset før etter kl 17:00 fra 

mandag til fredag.  I særtilfeller hender det at vi allikevel kan gjøre en avtale med SFO og leie 

ut med deres samtykke.  

 

I begynnelsen av 2019 har vi fått forskudd på en del av de godkjente tippemidler til 

rehabilitering av Kilkamhuset.  Resterende beløp blir utbetalt når kommunerevisjon har 

godkjent regnskapet. Det må gjøres innen 2021.  

 

I begynnelsen av året ble det kjøpt inn 30 nye bord. Denne gang valgte vi en lysere farge på 

bordplaten. 

Etter et bryllup fikk vi en disk til disposisjon som er blitt malt. 

 

Gelender til grillbua er satt opp av flere pensjonister (Jan, Helge, Tormod, Just Ben, Roy 

Tore, Odd og Børre). De laget også en ny adkomstvei ved å fjerne stubber og ved å legge på 

grus. Det ble fjernet rester etter brannen (et tre som var skadet i brannen) og alt ble kjørt bort. 

 

Huset, ute bod, søppelskur og grillhuset er nå ferdig malt.  

 

Oppgradering av Kilkamhuset. En god del er blitt gjort på dugnad: 

2014: 

 Nye storvinduer i salen. Arbeidet er blitt gjort delvis på betaling og delvis med 

dugnadsinnsats. 

2015 

 All panel er blitt malt i salen og i gangen. Dette var en stor dugnadsinnsats og mange 

medlemmer bidro her. 

 I garderoben er det lagt panelplater og disken er malt. 

 Innkjøp av et stort brukt hjørnekjøleskap. ( kjøpt fra en barnehage). 

 Fremfor vinduene er det hengt opp lameller. 

 Det er installert 2 varmepumper.  

 Brann og alarmsystemet er oppgradert. 

 Det er kjøpt inn 2 bordtraller. 



 Husstyret har skrubbet opp og bonet gulvet for å lette renholdet. 

 Toalettene er blitt oppusset. 

 Søppel blir sortert (det har redusert utgiftene betraktelig) 

2016 

 Alle vinduene er skiftet ut.  

 Dusjene er blitt pusset opp 

 Garderobene er pusset opp og malte isoporplater lagt i tak og på vegg for å redusere støy 

 2017 

 Gangen til garderobene er malt 

 Dør på toalettene oppe er skiftet 

2018 

 Utvendig maling av huset er nesten helt ferdig 

 Dør på handikaptoalett er skiftet 

 Støyreduksjon i salen  

 Gulvet i gangen nede er malt 

 Det er laget søppelskur til søppel konteinerne 

  

2019 

 Toalettene nede er pusset opp og vi har fått en utslagsvask på et av toalettene. Dette letter 

renhold for de som leier Grillhuset og for renhold i garderobene.   

 Kranen handikaptoalett er skiftet 

 Varmeovn er satt opp i gangen  

 Skiftet bord på stolpene ved inngangen og disse ble malt ferdig 

 Utvendig maling ferdig 

 

 Planlegging for 2020 ferdigstilling av prosjektet ”Rehabilitering av huset  

 Oppussing av dommergarderoben, montering av dusjkabinett.  

 

Astrid Iversen                                                                                                                                      

leder husstyret 

  



Økonomigruppa (avtaler/økonomi) 

  

Styret fortsatte det gode samarbeidet med regnskapsfører Alf Gabrielsen (Konsulentpartner 

Harstad AS) om å føre regnskapet til både IF Kilkameratene og Kilkam Anlegg AS i 2019. 

Samarbeidet med revisor Sveinung Karlsen ble også besluttet videreført som tidligere. 

Samarbeidet med disse to fungerer utmerket, og særlig i et år med hallbygging, og vi takker 

for alle gode arbeidsøkter i året som er gått. 

 

Mye spennende skjedde på økonomisiden i 2019, med bl.a. bytte av generalsponsor (og 

dermed hovedbank) og fullføring av «hallprosjektet», noe som gjorde at 2019 ble et svært 

hektisk og krevende år på økonomisiden. Målet for året var å holde økonomien mest mulig 

stabil til enhver tid på grunn av de store investeringene som ble gjort i forbindelse med 

Tianhallen og nye stadionlys. 

 

Vi erfarte at et «hallprosjekt» er en svært krevende jobb (også økonomisk sett), og med 

mange fakturaer, bilag, konteringer osv. har vi dessverre tidvis hatt et kapasitetsproblem i året 

som er gått, men med iherdig jobbing rundt årsskiftet kom vi ajour med det som gjensto og 

årsoppgjøret for 2019 så ut til å bli bra og i henhold til budsjett.  

I sluttføringa av årsoppgjøret for 2019 oppdaget styret underslaget klubben er blitt utsatt for, 

og en ny runde med hele regnskapet for året måtte startes. En stor og krevende jobb er 

gjennomført de siste månedene, og årsregnskapet som blir lagt fram i dag er korrigert med 

tanke på underslaget. 

 

Også i 2019 har IF Kilkameratene vært heldige å ha stabile og gode sponsorer med på laget, 

som støtter og bidrar til det gode arbeidet klubben klarer å få til. Sponsorbudsjettet for 2019 

ble nådd, og utsiktene for 2020 ser veldig positive ut. Avtalene er signert, og som tidligere er 

vi opptatt av kontinuitet, og god og profesjonell dialog med våre sponsorer. Vi oppfordrer alle 

våre medlemmer til å støtte opp om våre sponsorer, da de gir av sitt overskudd tilbake til IF 

Kilkameratene. 

 

Kioskdrifta ved fotballbanen er svært godt etablert, og denne er en veldig viktig inntektskilde 

for laget. Vår godt driftete kiosk leverer en fantastisk inntekt i 2019 på kr 120 000,-. 

Som i 2018 har vi også i 2019 fått VELDIG god inntekt av grasrotandelen (og den bare øker 

og øker), og grasrotandelen ga laget en inntekt på HELE kr. 222 000,-. Vi oppfordrer våre 

medlemmer å tilknytte IF Kilkameratene som sin grasrotandel. 

 

I slutten av mars 2020 konstituerte styret Liv Kristin Lauritsen som kasserer, og en stor 

«oppryddingsjobb» startet. Nye fullmakter til bank og Tripletex ble gitt, alt ble overført til vår 

nye hovedbank og vi utvidet Tripletex med alle funksjoner (som fakturahåndtering, attestering 

for hele styret og bankkommunikasjon). Dermed har vi fått en løsning som er tryggere og mer 

oversiktlig for styret og klubben. Økonomigruppa vil fortsette med å innarbeide dette nye 

systemet i 2020, samt sitt arbeid med klubbens vanlige oppgaver, og da med særlig fokus på å 

sikre god, stabil og ikke minst trygg økonomi for klubben. 

 

Tom Erik Torbergsen                                                                                                                           

Leder økonomigruppa  

  



Skigruppa 

 
Aktivitet 
I 2019 har vi fortsatt høyt aktivitetsnivå i skigruppa. Flere små og store arrangementer ble 

gjennomført. Treningsaktiviteten har vært stabil, mens renndeltakelsen har vært lavere. 

Skigruppa har hatt faste treninger en til to ganger i uka, hovedsakelig høst og vinter. 

Sommeren har vært satt av til egentrening. Høstsesongen var det en trening inne på Kila skole 

med fokus på styrke/spenst/koordinasjon. Tidligere har vi hatt langløp på søndager, men disse 

falt i år bort.  

Det var stort oppmøte på styrketreningene innendørs. Kjernegruppa som møter fast gjennom 

hele året var ca 10-15 løpere. Disse var fordelt på to treningsgrupper, basert på alder og 

ferdighetsnivå. Trenerne Arve Jørgensen og Frode Karlsen trente løpere i 4-7.klasse, mens 

Frode Benjaminsen og Pål Skillingstad har vært trener/aktivitetsleder for de yngste i 1.-3. 

klasse. Nevnte personer gjorde en formidabel jobb som trenere, og la ned mye tid og krefter 

for de aktive.  

 

Skirenn 
Løpere fra Kilkam har deltatt i sonerenn og kretsrenn i Troms. Våre løpere har levert gode 

prestasjoner, og noen yngre løpere har blitt en gledelig og fin tilvekst til gruppa, men klubben 

skulle gjerne sett at enda flere hadde deltatt i renn.  

 

Egne arrangementer 
Kilkam arrangerte de årlige «Kraftrennan» 4 onsdager januar/februar 2019. I 2019 var det 154 

barn med start i fra ett til fire renn. Vi merker en nedgang fra rekordåret 2016 med 238 

deltagere. Den lave deltagelsen i år mener vi skyldes kaldt og dårlig vær. Vi har som 

målsetning å øke antall deltagere. 

I 2019 var barnas skidag den 31. mars og 12. januar ble det avholdt sonerenn. Omtrent 90 

deltagere deltok på sonerennet. Dessverre kolliderte kretsrennet med junior cup, slik at få 

eldre ungdommer deltok.  

 

Løypekjøring 

Det gjøres en betydelig innsats av våre løypekjørere gjennom vinteren. Vi takker Karl Ole 

Oppedal, Jonny Hakvåg, Ivar Einem, Helge Iversen og Are Bendiksen for innsatsen i året som 

gikk.  

 

Rekruttering: 

Etter initiativ fra Sara Lind, ble det etablert en rekrutteringsgruppe høsten 2019. Frode 

Karlsen, Astrid Iversen, Frode Benjaminsen og Katrine Holm Lamo har jobbet sammen om 

dette, og det skal bli spennende å se resultatet i år 2020. 

 

Pål Skillingstad                                                                                                                          

administrativ leder skigruppa 

 

 

  



Fotballgruppa 

 
Kilkam har i året som har gått hatt seriepåmeldte lag i alle aldersklasser. Totalt 18 lag påmeldt 

seriespill, herav 6 jentelag. Her ble J03 Kretsmestre i årsklassen J16. 

At det er mange eldre årganger vitner om godt nedlagt arbeid i fotballgruppa blant trenere og 

støtteapparat ute i de respektive lagene.  

 

Mange eldre lag fører med seg økt behov for treningskapasitet både sommer og vinter. I 

tillegg medfører dette økt press på tilgjengelig gresstid for de yngre lagene på Kilkam stadion 

som følge av avvikling av flere kamper i seriespill i 9èr og 11èr. Vi har løst utfordringen etter 

beste evne, og alle lag viser stor vilje til dynamikk og tilpasning for å utnytte den tiden vi har 

tilgjengelig.  

 

I høst kunne vi ta i bruk vår egen storstue, Tianhallen, til gresstrening. Dette har løst mange 

frustrasjoner om tilgjengelig treningstid, men siden vi er blitt en stor klubb med totalt 216 

registrerte spillere, hvorav 65 jenter, er det fortsatt noen utfordringer og liten tid igjen til utleie 

av bane til andre lag. Dette skyldes blant annet at vi er så heldige å ha fått lag i eldre 

årsklasser, både på gutte- og jentesiden, som krever både mer plass og økt antall treninger. 

Kilkam har i tillegg leid treningstid høst-vårsesongen i gymsalen på Kila skole samt noe 

gresstrening i Hålogalandshallen. 

 

Aktiviteten blant lagene er høy, og alle lag har deltatt på turneringer rundt om i distriktet, 

både innenlands og utenlands. Av de litt større turneringene i distriktet og utlandet kan det 

blant annet nevnes 

Piteå: Her stilte Kilkam med en stor delegasjon. G08, G07J06, G06 (samarbeidslag med G06 

fra Senja), G05/J05, G04, G03 og J03 

Norway Cup: J05. Her ble en av kampene direktesendt på TV. 

Gothia Cup: J03 

Bodø Cup: J06 

Skårungen Cup (Svolvær): G06, G05 

Telenor NM Junior J03 

Vi har også hatt flere lag med i Vinterserien.  

Som tidligere år, ble årets førsteklassinger med foreldre invitert til fotball lek i Kilbotn. Dette 

ble organisert av sportslig og administrativ leder sammen med trenerveileder.  

 

Det ble arrangert 5 treninger før sommerferien med ivrige jenter og gutter, og vi har nå 16 

aktive 1. klassinger som trener sammen en time i uka. 

 

Kilkam driftet også første trening etter skolestart før laget var etablert med egne lagledere og 

trenere fra foreldregruppa. Også i år ble dette et mixlag, da det var for få spillere til eget 

jentelag.  

 

Hålogaland Kraft Kilkam Cup ble arrangert for 30.gang. Totalt 76 lag var påmeldt. For 6.-7. 

åringene gjennomførte vi serieturnering med 3er fotball som en del av «Kilkamturneringa». 

Her deltok 33 lag, noe som gjorde at vi hadde ekstra mange lag påmeldt til turneringa.  

Oppslutning og dugnadsinnsats til foreldregruppa var som vanlig meget god, noe som førte til 

vellykket gjennomføring av turneringa også i 2019.  Som tidligere år, har hvert lag har sin 

faste oppgave fra år til år, slik at man opparbeider seg gode rutiner på de oppgavene som skal 

utføres. Turneringa gir ei meget god inntekt til Kilkam. Hovedsponsor Sparebank Nord Norge 



stilte opp med stand, arrangerte konkurranse for spillerne og delte ut Fair Play pris begge 

dagene. 

 

Det har vært organisert flere Trener-/laglederforum med aktuelle sesongmessige temaer. 

Tematikken har gjennomgående vært «Klubben er sjef». I tillegg ble det gjennomført flere 

lagledermøter både i forkant og etterkant av «Kilkamturneringa». 

 

Når det kommer til dommere har klubben god dekning blant eldre dommere, og jevn 

rekruttering blant de yngste. Dommeransvarlig Simen Albrigtsen Eilertsen hadde et 

klubbdommerkurs i mai for nye klubbdommere. Disse gjorde en god innsats som dommere 

både under Kilkamturneringa og i sesongens seriekamper.  

 

Totalt hadde18 klubbdommere ved utgangen av 2019. Dette er en dobling fra 2018. 

Dommerveileder Leif Bergland har hatt tett oppfølging og veiledning av klubbdommerne ila 

sesongen. I tillegg har klubben 10 registrerte kretsdommere hvorav 8 har dømt sesongens 

kretskamper.  

 

Når det kommer til oversikt over og bestilling av nytt utstyr har fortsatt materialforvaltere 

Ailin Jensen og Christian Skog god kontroll på dette.  

Adidas er fortsatt vårt hovedmerke på treningsklær. 

 

Det er også gjennomgått og laget oppdaterte regler for sponsormerking av klær. 

Treneransvarlig Christoffer Ervik vil ta ansvar for å heve kompetansen blant trenerne, og vil 

være aktiv i avholdelse av trenerforum. Han har også gjennomført flere trenerkurs i regi av 

Hålogaland fotballkrets som har kommet våre trenere til gode.  

 

Hospiteringer: Det har vært hospiteringer internt mellom lagene, både for at enkelte spillere 

skal få utvikle seg, men også for at noen av lagene skal klare å ha nok spillere til å 

gjennomføre kamper. 

 

Kvalitetsklubb 

Kilkam fikk i 2019 godkjenning som Kvalitetsklubb. En stor ære! 

Å være kvalitetsklubb på nivå 1, slik vi er, bidrar til å utvikle tydelige verdier i klubben, øke 

kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at man kan tilby aktivitet med kvalitet hvor 

«Klubben er sjef». 

 

Mange har gjort en stor innsats for at klubben skal få godkjenning som Kvalitetsklubb, men 

velger å trekke frem tidligere nestleder, Morten Oppsal, og sportslig leder, Hans Haldorsen, 

som pådrivere og grunnsteinene i jobben som er gjort for å oppnå godkjenningen som 

kvalitetsklubb. 

 

Sportslig ledelse: Etter styrevedtak ble det opprettet sportslig ledelse. Sportslig ledelse består 

av sportslig leder, administrativ leder, trenerveileder, dommeransvarlig samt representanter 

fra barne- og ungdomsfotballen, jenter og gutter. Sportslig ledelse er et organ under styret 

som drøfter ulike spørsmål og utfordringer i forbindelse med drift av fotballagene.   

 

Fokus fremover: Vi vil fortsette å ha et sterkt fokus på Fair Play blant lagene. Dette krever 

innsats og tilstedeværelse fra foreldrene i tråd med foreldrevettreglene, og tilbakevendende 

fokus på dette under trenerforum og lagledermøter. Vi vil fortsette med oppstart i mai av lag 

for førskolebarna og oppfølging av disse, og arrangere en egen barnefotballdag. Vi skal 



fortsatt være gode på barne- og ungdomsfotball. Det innebærer å ta godt vare både på de 

yngre og de eldre lagene i klubben i deres hverdag i ungdomsfotballen. Det er mer krevende å 

drive lagene i de eldre årgangene, og klubben vil ha fokus på å bygge bedre rutiner rundt 

driftsstøtte til disse lagene fremover.  

 

Vi vil også prøve å øke interessen for fotball blant jenter og øke andelen av jentelag i klubben.  

Klubben er fortsatt dugnadsdrevet, og vi trenger fortsatt engasjerte trenere og lagledere. Å ha 

god støtte til de engasjerte foreldre rundt om i lagene er viktig, Fortsatt fokus på kursing av 

trenere og jevnlig møtevirksomhet for trenere og lagledere står i fokus også i 2020. 

 

Vil med dette takke spillere, trenere, lagledere og foreldre for en flott innsats gjennom årets 

sesong. 

 

Lena Torbergsen                                                                                                                                                               

Administrativ leder fotball 

 

 

 

Avslutning  

 

Styret synes at det fortsatt er en god giv i klubben, og dette er med på å inspirere til fortsatt 

godt arbeid.  

 

Vi ønsker å takke alle for innsatsen i året som gikk! 
 

Vi skylder stor takk til lagledere/trenere/instruktører/dommere/løypekjørere og alle frivillige 

som bruker av sin fritid til beste for våre barn og ungdom. Dette skaper muligheter for 

positive fritidsinteresser i vårt nærmiljø. 

 

 

Kilbotn, 15.juni 2020 

 

Styret i IF Kilkameratene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6 - Regnskap og revisjon 2019 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



Sak 7 – Budsjett 

 
If Kilkameratene   

   

2020   

   
Budsjett (2020) 

Regnskapskonto Des Budsjett 2020 

    

Driftsinntekter   

3000 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avgiftspliktig   247500 

      

3100 Salgsinntekt skirenn   65000 

3105 Salgsinntekt Kilkam Cup   140000 

3110 Salgsinntekt klær/utstyr   60000 

3115 Salgsinntekt kiosk   120000 

      

3210 Gaver/tilskudd, utenfor avgiftsområdet   163000 

3400 Offentlige tilskudd   325000 

3410 Grasrotandelen   200000 

      

3600 Faste leieinntekter   140000 

3605 Sporadiske leieinntekter   100000 

3900 Annen driftsrelatert inntekt   30000 

3910 Inntekter fotballskole / skikurs   0 

3920 Medlemskontingenter   64000 

3925 Aktivitetsavgifter   160000 

3930 Startkontingenter skirenn   65000 

3935 Påmeldingsavgifter Kilkam Cup   40000 

3960 Lotterier etc.   50500 

3970 Norgesbingo   25000 

    1995000 

    

Driftskostnader   

4115 Innkjøp til kiosk / arrangement   40000 

      

4305 Innkjøp varer Kilkam Cup   50000 

4320 Lotterikostnader   20000 

      

6000 Avskriving på bygninger og annen fast eiendom     

      

6300 Leie hall / bane   400000 



6301 Leie speakerbu   31250 

6302 Leie reklameplass stadion   37500 

6310 Festeavgift idrettsområdet   15000 

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.   35000 

6340 Lys, varme   130000 

6350 Alarmabonnement   15000 

6360 Renhold   20250 

      

6400 Leie maskiner   180000 

6410 Leie materiell til stevner   20000 

6420 Leie/lisens datasystemer   10000 

6430 Leie betalingsterminaler   10000 

6490 Annen leiekostnad   5000 

      

6540 Inventar / utstyr   40000 

6545 Klær / drakter   80000 

6560 Driftsmateriell / rekvisita   35000 

      

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger   100000 

6615 Vedlikehold uteområde   30000 

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr   30000 

      

6701 Honorar revisjon   10000 

6705 Honorar regnskap   70000 

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget   20000 

6791 Trenerutgifter   20000 

      

6800 Kontorrekvisita   5000 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.   40000 

      

6900 Telefon og kommunikasjon   20000 

      

7320 Reklamekostnad   15000 

      

7410 Kontingent forbund / krets   10000 

7420 Gaver / premier   50000 

7460 Deltakelse turneringer/renn/samlinger   40000 

7465 Turneringsstøtte egne lag   150000 

      

7500 Forsikringspremier   60000 

      

7600 Lisensavgift fotballkrets   20000 

      

7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter   20000 

7710 Dommerutgifter   60000 



7720 Trenerutvikling   30000 

7770 Bank og kortgebyrer   10000 

7790 Diverse kostnader   10000 

    1994000 

    

Resultat   

Driftsinntekter   1995000 

Driftskostnader   1994000 

Driftsresultat   1000 
 

 

 

Sak 8 - Saker til behandling og innmeldte forslag 

 

- Ingen innmeldte forslag 

 

 

- Medlemmer, medlemskontingent og treningsavgifter 

 
Det er pr. 31.05.20 registrert 420 medlemmer i klubben. 

  

 

Medlemskontingenten er fortsatt en viktig inntektskilde for laget. Kontingenten er fortsatt       

kr 200 pr medlem. 

 

 

Treningsavgiftene er som følger: 

  

Fotball:  1-3. klasse:   kr   800 pr spiller 

  4-6. klasse:   kr 1100 pr spiller  

  7-10. klasse:   kr 1200 pr spiller 

  Damelag:   kr 1500 pr spiller  

   

Ski/skiskyting: kr 600 pr. person 

 

 

 

 

 

Sak 9 – Saker til orientering 

 
- Kilkam Anlegg AS, regnskap og budsjett 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



Budsjett Kilkam Anlegg AS 

 

Regnskapskonto Budsjett 2020 

Driftsresultat   

  
   Driftsinntekter   
      Salgsinntekter   
         3000 Sponsor-/samarbeidsavtaler Tianhallen 900000 
    
      Annen driftsinntekt   
         3603 Leieinntekt Tianhallen, ikke avgiftspliktig 300000 
         3605 Leieinntekt krøllgressbane, avgiftspliktig 180000 
         3606 Leieinntekt speakerbu, avgiftspliktig 25000 
         3610 Leieinntekt tråkkemaskin, avgiftspliktig 70000 
         3611 Leieinntekt traktor, avgiftspliktig 84000 
         3612 Leieinntekt snøscooter, avgiftspliktig 10000 
         3620 Leieinntekt reklameplass, avgiftspliktig 30000 
         3900 Annen driftsrelatert inntekt 5000 
         3910 Annen driftsrelatert inntekt, avgiftspliktig 25000 
      Annen driftsinntekt 1629000 
   Driftsinntekter 1629000 
    
   Driftskostnader   
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   
         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 400000 
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   
    
      Annen driftskostnad   
         6340 Lys, varme 180000 
         6420 Leie/lisens datasystemer 4000 
         6440 Leasing traktor 120000 
         6560 Driftsmateriell / rekvisita 5000 
         6600 Vedlikehold Tianhallen 20000 
         6615 Vedlikehold uteområde 10000 
         6620 Reparasjon og vedlikehold tråkkemaskin 10000 
         6690 Vedlikehold kunstgressbane 50000 
         6702 Honorar bistand revisor 8000 
         6705 Honorar regnskap 45000 
         6790 Annen fremmed tjeneste 5000 
         6910 Kostnader skisporet.no 8000 
         7000 Drivstoff, selskapets transportmidler 40000 
         7020 Vedlikehold traktor 12000 
         7021 Vedlikehold snøscooter 8000 
         7500 Forsikringspremie 41000 



         7770 Bank og kortgebyrer 1000 
         7790 Diverse kostnader 75000 
      Annen driftskostnad 1042000 
   Driftskostnader 1042000 
    
   Finansintekter og finanskostnader   
      Annen finansinntekter   
         8050 Annen renteinntekt   
      Annen finansinntekter   
    
      Annen finanskostnader   
         8150 Annen rentekostand 586000 
         8155 Rentekostnad leverandør   
      Annen finanskostnader 586000 

   

Driftsresultat 1000 
 

 

 

 

- Konsekvenser av koronasituasjon og lagets drift 

- Presentasjon av ny web design, «kilkam.no» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 10.     Valg 
 

 

Styreverv: Innehas av: På valg/ikke på 

valg i 2020: 

Innstilling fra valgkomiteen, og 

valgt av årsmøtet 

Leder Finn Håkon Jørstad På valg Finn Håkon Jørstad 

Nestleder/sekretær Sara Sylvi Lind Ikke på valg 
 

Kasserer Martin Sætrevik På valg Liv Kristin Lauritzen 

Styremedlem 

WEB/medlemsansvarlig 
Lars Lian Ikke på valg 

 

1.varamedlem Beathe Ursin  Ikke på valg 
 

Hus-styret: 

Medlem – Styremedlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

  

Astrid Iversen 

Lisbeth S Sætrevik 

Anna Fawke  

Martin Laurtisen  

  

På valg 

På valg 

Ikke på valg 

Ikke på valg 

  

Astrid Iversen – 1 år 

Ole Trygve Skagestad 

 

 

Sportslig utvalg fotball: 

Adm. leder -styremedlem 

Materialforvalter 

  

Sportslig leder 

 Dommerkoordinator 

  

Lena Torbergsen 

Ailin Jensen/Christian 

Skog 

Hans Haldorsen 1 år 

Leif Gunnar Bergland 

  

Ikke på valg 

Ikke på valg 

 

På valg 

Ikke på valg 

  

 

 

 

Hans Haldorsen - 1 år 

 

Sportslig utvalg ski: 

Adm. leder ski/skiskyting 

- Styremedlem 

Sportslig leder ski 

 

Materialforvalter / utstyr 

/tråkkemaskin 

  

Pål Skillingstad 
 

Frode Karlsen 

 

Karl Ole Oppedal 

  

Ikke på valg  

 

Ikke på valg 

 

På valg 

  

  

 

 

 

Karl Ole Oppedal 

Økonomiutvalg: 

Leder/Styremedlem 

 

Medlem 

 

Medlem 

Medlem 

  

 

Tom E. Torbergsen -1 

år   

Randi Thrane 

 

Ingeborg Eliassen 

Gisle Enge 

 

På valg 

 

På valg 

 

Ikke på valg 

Ikke på valg 

 

Tom E. Torbergsen - 1 år 

 

Linn Marita Haldammen Nilsen 

Valgkomite: 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

  

Mette Stattin 

Per Ole Karlsen 

Kim Olav Sætran 

  

På valg 

På valg 

På valg 

 

Synøve Tevik 

Nina Hennie Johnsen  

Amund Skaalsvik  

 

Merk: Styremedlemmer i uthevet kursiv skrift 

 

 

 

 



 
 
 


