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 Vedlegg 7 Forretningsorden 

 1.  Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
 2.  Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
 3.  Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

 innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
 tredje gang. 

 4.  Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 
 5.  Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
 6.  Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

 navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke 
 trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp 
 til votering. 

 7.  Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
 stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

 8.  I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
 stemmer for og imot 



Vedlegg 8 Årsberetning for 2022

På årsmøtet 10.mars 2022 ble følgende styre valgt:

● Leder: Kjetil Moe Løvberg (1 år)
● Nestleder: Lars Erik Fremming (ikke på valg, 1 år igjen)
● Styremedlem: Cathrine De Geer (2 år)
● Styremedlem: Cathrin Leer Sandstad (ikke på valg, 1 år igjen)
● Styremedlem: Kenneth Gundersen (2 år)
● Varamedlem: Øystein Løvberg ( 1 år)

Styret har gjennomført 11 formelle styremøter i løpet av året.

Daglig leder Morten Aasvangen har deltatt på alle styremøter.

Administrasjon
Morten Aasvangen har vært ansatt som daglig leder i 100% stilling. Patrick Holtet har vært
leid inn i 50% stilling fra KIL Toppfotball som sportslig leder.  Dette er en leieavtale som også
vil være gjeldende for 2023.

Svein Masterudlien har vært materialforvalter gjennom året.

Klubbens visjon er “Målrettet moro” og klubbens utvalgte viktigste verdier er Lojalitet,
Ærlighet og Respekt.

Klubben har register for politiattester og ajourhold av dette følges opp regelmessig av
administrasjonen.

KOBBL har ført regnskapet for klubben i 2022.  Dette har fungert meget bra med gode
rapporter gjennom året. Dette gir oss god oversikt over økonomien i klubben.

Anlegg
I vinterperioden foregikk all aktivitet i Kongsvingerhallen.  I april startet vi opp med
utendørstreninger.  Dette foregikk i hovedsak på Rimfeldt Banen og gressbanene på
Gjemselund. I april/mai starte vi opp med sesongens kamper, samt at skolestarterkullet kom
i gang i fra mai.  Skansesletta brukes som treningsarena for spillere t.o.m.11 år. Øvrige i
barne- og ungdomsfotballen har benyttet banene på Gjemselund til både treninger og
kamper. I perioden fra august til november var hovedbanen stengt på grunn av arbeid med å
legge nytt kunstgress.  I denne perioden ble alle kamper i seniorfotballen og noen
ungdomskamper lagt til Kongsvingerhallen, Sandermoen og Brandval.

Samarbeidspartnere
Klubbens hovedsponsor har vært Sparebank1 Østlandet som tidligere år.  Denne avtalen er
reforhandlet og varer til 31.12.2025.  Dette samarbeidet er svært viktig for klubben og noe vi
setter stor pris på.
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Øvrige sponsorer i 2022 av stor betydning har vært  Rimfeldt Eiendom, Ø.M. Fjeld, Hafslund
Eco, Toyota Sulland Kongsvinger, Sulland Kongsvinger, El Care, KOBBL,
Sport 1 Kongsvinger, Mapei, Parkett & Interiør, Glåmdalen, Aktiv Bemanning, Umbro, Capra,
Skarstad og Guru utvikling.

I tillegg til disse har vi skilt-avtaler med ca 40 bedrifter.

Midlene vi fikk fra “Alle Henda” kampanjen til Sparebank 1 Østlandet, som var øremerket
tribuneprosjekt, er omdisponert til innkjøp av nye drakter.

Vi har også mottatt et stipend fra Gjensidigestiftelsen som var øremerket trenerressurser i
Ungdomsfotballen.

Vi retter en stor takk til alle våre samarbeidspartnere.

Sportslig organisering

Klubben har leid inn sportslig leder i 50% fra KTF. Andre overordnede sportslige roller
klubben har er barnefotballutvalg, cuputvalg og Geir Nygård som dommeransvarlig. Hvert
årskull for begge kjønn i ungdoms- og voksenfotballen har en definert betalt hovedtrener.

Sportslige aktiviteter

Kongsvinger IL Fotball var ved årsskiftet registrert med 711 aktive spillere fordelt som følger:

● Jenter 6-12 år: 156
● Jenter 13-19 år: 97
● Jenter 20-25 år: 10
● Jenter over 25 år: 1
● Gutter 6-12 år: 259
● Gutter 13-19 år: 156
● Gutter 20-25 år: 22
● Gutter over 25 år: 10

Dette betyr at vi som klubb har hatt en økning i antall aktive spillere på ca. 4% sammenliknet
med 2021. Denne utviklingen er svært positiv, og står i sterk kontrast til tallene på landsbasis
hvor det rapporteres om til dels en dramatisk nedgang i antall aktive medlemmer i barne-,
ungdoms- og breddefotballen.



I sesongen 2022 har klubben hatt ca. 65 lag med i seriespill fordelt i disse
aldersgruppene:

3’er 5’er 7’er 9’er 11’er

G 2016 G 2014 G 2012 G 2010 G 14

J 2016 J 2014 J 2012 J 2010 G 15/16

G 2015 G 2013 G 2011 G 13 G 19*

J 2015 J 2013 J 2011 J 13 J 14/15

J 17

Herrer 5.div.

Kvinner 2.div.

Kvinner 3. div.

* G19-laget ble trukket fra seriespill etter vårsesongen grunnet lav deltagelse.

Sportslige resultater

Klubben hadde tre seniorlag i 2022, to kvinnelag og et herrelag.

Klubben har også vært godt representert med spillere på sone/kretstiltak i regi av NFF Indre
Østland for gutter og jenter.

Det er også på sin plass å nevne at A-lag kvinner 2 divisjon ble avdelingsvinner og spilte
kvalifisering for 1 divisjon, samt at gutter 13 ble kretsmestere. Vi gratulerer spillere, trenere
og støtteapparat med en strålende prestasjon.

Turneringer
Klubben arrangerte Sparebank1 Østlandet cup i april og Glåmdalens julecup i desember.
Begge cupene ble arrangert i Kongsvingerhallen.  Cupene er for spillere opp til 12 år.  Begge
arrangementene var svært vellykkede. På julecupen hadde vi rekorddeltakelse med hele 77
påmeldte lag.



Dommere

Geir Nygård har vært klubbens koordinator på dommersiden. Oppgaven har vært å
finne dommere til hjemmekamper i serien for 7’er, samt en del 9’er kamper.
Resterende kamper på ungdoms- og seniornivå er det kretsen som setter opp.

Generelt hadde det vært et ønske at klubben hadde hatt flere aktive dommere. I
likhet med klubber i hele kretsen sliter også vår klubb med å rekruttere nye dommere
og vi fortsetter å gjøre tiltak for å få opp interessen.

Kongsvinger, mars 2023

Styret Kongsvinger IL Fotball



Årsrapport – klubbdommere Kongsvinger fotball, sesongen 2022 
v/Geir Nygård, dommerkoordinator KIL fotball 2022 

Klubbdommere i Kongsvinger fotball (KIL fotball) har i sesongen 2022 dekket et dommerbehov i alle 

5er- og 7er-seriekampene arrangert av KIL fotball. I tillegg har enkelte klubbdommere dømt 3er-

kamper på forespørsel og noen klubbdommere har også dømt 9er-kamper (stort sett kamper i 

gutter/jenter 13 der kretsen ikke setter opp dommere). I tillegg har klubbdommerne dømt kamper i 

tre cuper arrangert av KIL fotball (se aktiviteter nedenfor). Et lite antall klubbdommere fra KIL fotball 

stilte også som dommere i Grue IL sin Grue-turnering i august 2022.  

Aktiviteter 2022: 

• Klubbdommerkurs, april 2022

• Sparebank1 Østlandet cup, april 2022

• Møte for klubbdommere i Peisestua, mai 2022

• Møte for klubbdommere i Peisestua, august 2022

• KIL fotball turnering for 6-åringer, september 2022

• Glåmdalens julecup, desember 2022

Klubbdommere 2022: 

• 20 gutter (18) og jenter (2) deltok på klubbdommerkurs i april 2022. Per Håkon Pettersen var

kursholder fra Indre Østland fotballkrets og kurskvelden ble holdt i Peisestua på Gjemselund.

18 deltakere hadde ingen dommererfaring før kurset, men deltakerne var aktive med innspill

og spørsmål.

• Noen klubbdommere har kommet til underveis og senere i sesongen. Da har

dommerkoordinator vært tilstede på første kamp og tatt opplæring i praksis, enten i 3er- 

eller 5er-kamp.

• 33 dommere har dømt 3er, 5er-, 7er- og 9er-kamper i 2022. Noen dømte kun 1 kamp, mens

fire klubbdommere dømte 10 kamper eller mer. Flere av disse dømte også på ulike cuper.

Kommunikasjonskanal klubbdommere – dommerkoordinator, Facebook 

• Dommerkoordinator har i all hovedsak lagt ut ledige kamper/dommerbehov og annen

dommerinformasjon på KIL fotball sin Facebook-gruppe. Klubbdommere har meldt seg til

kamper og meldt forfall via denne kanalen/messenger.

Kort oppsummert fra dommerkoordinator: 

• En dommerkoordinator i KIL fotball er veldig avhengig av rask respons når kamper legges ut

med dommerbehov. I 2022 har dette fungert helt supert og dommerkoordinator har som

hovedregel hatt minimalt med utfordringer å dekke dommerbehovet – VELDIG BRA!

• Klubbdommere i KIL fotball har i 2022 meldt få forfall og noen dommere har også byttet

kamper innbyrdes (med informasjon til dommerkoordinator).

• Noen dommere har fra tid til annen hatt problemer med sen betaling fra lag, her har

dommerkoordinator bidratt med oppfølging og purring til riktig kontaktperson. Dette bør

kunne bli bedre i 2023.

• I løpet av 2022 har dommerkoordinator vært koblet inn i tre tilfeller av usportslig opptreden

fra trener/lag mot klubbdommer. Dommerkoordinator har i alle tilfeller fulgt opp med tett

kontakt med dommer/trener/lag/klubb.

Vedlegg 8B

https://www.facebook.com/groups/169372963218983


Noter
Resultat
31.12.22

Resultat
31.12.21

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 559 680 319 041

Sponsorinntekter 1 442 810 1 273 267

Medlemskontigent 1 943 731 1 596 095

Målaksjer 7 502 0

Dugnader og egenbetaling spillere 130 783 71 759

Bingo 70 342 66 602

Tilskudd og gaver 768 479 669 804

Andre inntekter 897 950 625 836

Sum inntekter 6 5 821 277 4 622 403

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 264 740 180 876

Lønnskostnad 2 1 490 918 1 450 844

Ordinære avskrivinger 3 46 906 45 188

Andre driftskostnader 2 3 693 080 2 475 100

Sum driftskostnader 5 495 644 4 152 008

Driftsresultat 325 633 470 395

Finansinntekt- og kostnad

Renteinntekter 4 124 0

Sum finansinntekt og finanskostnad 4 124 0

Ordinært resultat før skattekostnad 329 757 470 395

Ordinært resultat 329 757 470 395

Ekstraordinære inntekter-kostnader 0 0

ÅRSRESULTAT 329 757 470 395

Overføring til / fra egenkapital 5 329 757 470 395

Sum overføringer 329 757 470 395

Resultatregnskap

604 - Kongsvinger IL Fotball
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Noter 31.12.2022 31.12.2021

EIENDELER

Anleggsmidler 0 0

Immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3 179 207 195 181

Sum varige driftmidler 179 207 195 181

Sum anleggsmidler 179 207 195 181

Omløpsmidler

Kundefordringer 29 908 8 400

Andre kortsiktige fordringer 15 880 12 272

Sum fordringer 45 788 20 672

Bankinnskudd og kontanter

Kontanter 8 000 8 000

Innestående på driftskonto 4 2 867 267 2 739 310

Sum omløpsmidler 2 921 055 2 767 982

SUM EIENDELER 3 100 262 2 963 163

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 2 726 673 2 396 916

Sum opptjent egenkapital 2 726 673 2 396 916

Sum egenkapital 5 2 726 673 2 396 916

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser 0 0

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 142 236 130 196

Skyldig offentlige avgifter 2 145 746 147 972

Annen kortsiktig gjeld 85 607 288 079

Sum kortsiktig gjeld 373 589 566 247

Sum gjeld 373 589 566 247

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 100 262 2 963 163

Balanse

604 - Kongsvinger IL Fotball
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Note 1 Regnskapsprinsipper

KIL Fotball er et idrettslag som er underlagt Kongsvinger Allianseidrettslag. 

Idrettslaget hadde i 2019 en årlig omsetning på under 5 millioner og har derfor ikke engasjert revisor.

Årsregnskapet er forøvrig satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter 

hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposterOmløpsmidler og kortsiktig gjeld 

omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster

som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig 

eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til

nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig 

avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har 

antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler 

kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 

kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.Selskapet har ikke

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021, men har gått over til NS starndard kontoplan.

Sammenlignbare tall i resultatregnksapet 2020 mot 2021 kan derfor avvike noe. 

Note 2 Lønnskostnader

2022 2021

Lønninger 1 050 200 989 954

Arbeidsgiveravgift 114 319 107 963

Pensjonskostnader 23 599 22 965

Andre ytelser 302 800 329 962

Sum lønnskostnader 1 490 918 1 450 844

Gjennomsittlig antall årsverk 1,5 1,5

Kjøregodtgjørelser er i 2022 regnskapet bokført inn under annen driftskostnad med kr 423.067.

Daglig leder har mottatt kr 634.708,- i lønn og annen godtgjørelse i 2022. Det utbetales ikke styrehonorar

til selskapets styremedlemmer.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har

opprettet slik avtale med Sparebank 1 Østlandet. 

Kongsvinger IL Fotball

Org nr: 971 654 619
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Note 3 Driftsmidler

Fotballmål/Baner

Kunstgressbane tribuner Inventar Sum

Anskaffelseskost pr 01.01 250 000        345 674 595 674          

Årets tilgang: - - 30 932         30 932 

Årets avgang: - - - 

Akkumulert avskrivning pr. 31.12 131 250        314 431 1 718 447 399          

Bokført verdi pr 31.12. 118 750        31 243 29 214         179 207          

Årets avskriving 25 000 20 188 1 718 46 906 

Årets avskriving i % 10 % 20 % 0 

Økonomisk levetid 10 år 5 

Note 4 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kroner 98.540,30,-  pr 31.12.2022.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2022 utgjorde kr 78.413,-. Differansen skyldes korrigeringer lønn, refunderes i 2023.

Note 5 Egenkapital

Annen

egenkapital

Egenkapital 01.01. 2 396 916

Årets resultat 329 757

Egenkapital 31.12. 2 726 673

Note 6 Salgsinntekter

2022 2021

Tilskudd 768 479 669 804

Kontingent 1 943 731 1 596 095

Sponsorinntekter 1 442 810 1 273 267

Kiosksalg 443 301 285 332

Andre inntekter 1 222 956 797 905

Inntekter 5 821 277 4 622 403



Vedlegg 9C - Styrets økonomiske beretning

Klubben legger frem et regnskap med en omsetning på kr 5 821 277,- med et årsresultat på
kr 329 757,-. Styret er svært godt fornøyd med å ha god kontroll på både inntekter og utgifter
gjennom hele året.

Klubben har fremdeles en solid likviditet og vi har en egenkapital på kr 2 726 673,-. Styret vil
fremdeles jobbe hardt sammen med administrasjonen for å sikre en trygg økonomisk
situasjon for klubben, og vil så langt det er mulig budsjettere med overskudd for å sikre
dette.

Sponsorsituasjonen ved utgangen av 2022 er god. De fleste store avtaler er reforhandlet og
gjelder tre nye år.

Som et resultat av kvinnelagets sterke sportslige resultater i 2022 som medførte at de er en
del av det nye 2.-divisjonsoppsettet med nasjonalt seriespill, vil kostnadene knyttet til drift av
laget økes dramatisk. Dette er hovedsakelig knyttet til reise- og oppholdskostnader ved
bortekamper. Den økte kostnadssiden må dekkes inn med økte inntekter som en dedikert
satsing. Dette er arbeidskrevende, og det er usikkert om vi vil klare å dekke inn disse
kostnadene. Det er følgelig ikke usannsynlig at klubbens økonomiske resultat for 2023 vil
kunne bli svakere enn budsjettert. Styret og administrasjonen jobber fremdeles for å finne
langsiktige løsninger for satsingen på kvinnesiden.

Budsjettet for 2023 er noe offensivt med tanke på økte kostnader knyttet til kvinnesatsingen.
Øvrige budsjetterte inntekter og kostnader er realistiske basert på inngåtte kontrakter og
erfaringsmessige tall.



VEDLEGG 9D
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Uttalelse til årsregnskapet 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres Årsoppgjøret av regnskapet for Kongsvinger IL 

fotball for året som ble avsluttet den 31. desember 2022, med det formål å kunne konkludere 

om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 

1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene

for regnskapssoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant

informasjon.

2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor styret eller eventuelle ansatte med

betydningsfull rolle i regnskaps- og internkontrollsystemene er involvert, eller andre

uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller

strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent

med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som

skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle

mangler i internkontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger

vesentlige mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle

påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets

regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere,

tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter

eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som

involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor

misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,

generalforsamlingsprotokoll mv.

7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller

mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for

utarbeidelsen av regnskapet.

8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;

VEDLEGG 9E
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b) Tap som følge av kjøps- og salgsavtaler;

c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet;

9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,

herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen

av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

11) Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke

knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut

over det som fremgår av årsregnskapet.

12) Det foreligger ikke forpliktelser, hverken faktiske eller mulige, som ikke er bokført eller

opplyst om i note.

13) Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert

eller omtalt.

14) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne å bli involvert som part i rettstvister av

økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.

15) Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.

Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler

opplysninger av betydning.

16) Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god bokføringsskikk i Norge.

/s/Heidi Bjørnstad /s/ Tone Krybelsrud 

Økonomisjef  Fagansvarlig 



 Vedlegg 10 Innkomne saker og forslag 

 ●  Det har ikke innkommet noen forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet.



Aktivitetsgebyr 2023 og medlemskontingent 2024

Aktivitetsgebyr 2023:

Det foreslås å gi styret/administrasjonen fullmakt til å fastsette aktivitetsgebyr.  Dette er hva

styret/administrasjonen har budsjettert med i 2023:

Lag Pris 2022 Lag Budsjett 2023
A-lag kvinner Kr 3 950,- A-Lag kvinner Kr 3 950,-
B-lag kvinner Kr 3 950,- B-lag kvinner Kr 3 950,-
Senior Herrelag Kr 2 900.- Senior herrelag Kr 2 900,-
J17/G16/G19 Kr 2 900,- J17/G16 Kr 2 900,-
J14/15 G14 Kr 2 400,- G14/J15 Kr 2 400,-
G13/J13 Kr 2 300,- G13/J13 Kr 2 300,-
G/J 2010 Kr 1 800,- G/J 2011 Kr 1 800,-
G/J 2011-2012 Kr 1 700,- G/J 2012-2013 Kr 1 700,-
G/J 2013-2016 Kr 1 500,- G/J 2014-2017 Kr 1 500,-

Medlemskontingent 2024:

Styret legger frem følgende forslag til medlemskontingent for godkjenning av årsmøtet:

● Spillere Kr 100,-

● Trenere/lagledere Kr 50,- (Betales av klubben)

● Øvrige medlemmer/støttemedlemmer over 19 år Kr 100,-
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DRIFTSINNTEKTER

  3098 Andre driftsinntekter avg.pl. 0

  3110 Salg kiosk 500 000

  3111 Provisjon kiosksalg KTF -95 000

  3180 Annet salg fritt 50 000

Salgsinntekter 455 000

  3020 Sponsor/samarbeidsavaler avgiftspliktig 1 800 000

Sponsorinntekter 1 800 000

  3360 Egenbetaling fra spillere 0

  3925 Kontigenter og aktiveitets gebyr 1 350 000

Medlemskontigent 1 350 000

  3230 Målaksjer 0

Målaksjer 0

  3310 Cup, fotballskole, (påmeldingsavgift) 80 000

  3350 Dugnader lag 0

Dugnader og egenbetaling spillere 80 000

  3960 Bingo 70 000

Bingo 70 000

  3415 Tilskudd (OFF, NIF, NFF) 280 000

  3420 Grasrot Norsk Tipping 160 000

  3900 Mva kompensasjon 300 000

  3950 Momskompensasjon 0

Tilskudd og gaver 740 000

  3995 Andre inntekter 190 000

  3999 Diverse inntekter-gavemidler 20 000

  3299 Andre driftsinntekter 0

Andre inntekter 210 000

Sum inntekter 4 705 000

DRIFTSKOSTNADER

  4300 Varekjøp kiosk 250 000

  4340 Utstyr kiosk 10 000

Varekostnad 260 000

  5000 Lønn 616 000

  5100 Lønn ansatte 0

  5110 Feriepenger 63 000

  5250 Reise -/ulykke -og gruppelivsforsikring 0

  5270 Trekkpl.elektr.godtgj.KOBBL 0

  5295 Motkonto 5250 0

Budsjett 2023

604 - Kongsvinger IL Fotball

 01.02.2023 14.24.29  Side 1 av 1
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  5297 Motkonto 5270 0

550 000

  5400 Arbeidsgiveravgift 120 000

  5401 Arb.giv.avg. avs. feriepenger 6 000

  5425 Pensjon KLP innskuddspensjon 0

  5901 Gaver/blomster/gavekort 0

  5920 Yrkesskadeforsikring 0

  5945 Pensjonsforsikring for ansatte 0

  5990 Annen personalkostnad 300 000

Lønnskostnad 1 655 000

  6017 Avskrivinger på inventar 50 000

Ordinære avskrivinger 50 000

  6300 Leie lokale og felleskostnader 290 000

  6500 Premier 60 000

  6540 Inventar 20 000

  6550 Driftsmateriale 350 000

  6552 Programvare (software) 30 000

  6701 Honorar revisjon 90 000

  6705 Honorar regnskap 0

  6790 Annen fremmed tjeneste 0

  6800 Kontorrekvisita 30 000

  6815 Leie dataprogrammer 2 000

  6820 Trykksak, aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0

  6840 Faglitteratur, aviser, tidsskrifter 1 000

  6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 45 000

  6905 Telefon 7 000

  6940 Porto og andre forsendelseskostnader 0

  7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig 375 000

  7110 Dommerutgifter 0

  7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig 270 000

  7320 Reklamekostnad 75 000

  7400 Kontingent, fradragsberettiget 70 000

  7415 Trener kurs/ seminar 40 000

  7500 Forsikring - spillere 120 000

300 000

  7650 Sone / kretssamlinger 75 000

  7720 Møtekostnader 20 000

  7770 Bank og kortgebyrer 25 000

  7790 Annen kostnad 30 000

  7830 Tap på fordringer 0

  7900 Andre lagskonto inkl. lagkasse 300 000

Andre driftskostnader 2 625 000

Sum driftskostnader 4 590 000

  5330 Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling

  7600 Seriekontigent 

krets/forbund/cup/dommere
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Driftsresultat 115 000

Finansinntekt- og kostnad

  8050 Renteinntekter 0

Renteinntekter 0

Sum finansinntekt og finanskostnad 0

Ordinært resultat før skattekostnad 115 000

Ordinært resultat 115 000

Ekstraordinære inntekter-kostnader

ÅRSRESULTAT 115 000

 01.02.2023 14.24.29  Side 1 av 1



1ORGANISERING

Årsmøte

Styret KontrollutvalgValgkomitee

Barneutvalg

Daglig leder

Sportslig  leder Sportslig utvalg

Barneutvalg
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Vedlegg 14 Valg 

Styret - Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen bestående av Silvia Holmseth, Tom Cato Vangen og Erik Elseth innstiller 

enstemmig på følgende: 

Valg av leder og nestleder 

Leder: Kjetil Moe Løvberg (velges for 1 år, gjenvalg) 

Nestleder: Lars Erik Fremming  (velges for 2 år, gjenvalg) 

Tre styremedlemmer og ett varamedlem 

Styremedlem: Cathrine De Geer (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem: Maren Haug Andersen (velges for 2 år) 

Styremedlem: Kenneth Gundersen (ikke på valg, 1 år igjen) 

Varamedlem: Øystein Løvberg (velges for 1 år, gjenvalg) 

Valgkomiteen - Styrets innstilling 
Leder: Erik Elseth  (ikke på valg, 1 år igjen)

Medlem: Silvia Holmseth (ikke på valg, 1 år igjen) 

Medlem: Signe Kvittum Tangen (Velges for 2 år) 

Varamedlem: Even Langrekken (Velges for 1 år) 

Kontrollutvalget - Styrets innstilling 
Medlem: Svein Thorstensen  (ikke på valg, 1 år igjen) 

Medlem: Ole Erik Ruud (velges for to år) 

Varamedlem: Bjørn Erik Rudolfsen (velges for 1 år) 

Representasjonsrett - Styrets innstilling
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett. 

Signatur og prokura - Styrets innstilling
Signatur: Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 

     Daglig leder og styrets leder i fellesskap. 

Prokura:  Daglig leder alene. 

 Styrets leder og nestleder hver for seg. 



Revisor.

Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner skal, i tillegg
til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere
statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven.

Kongsvinger IL Fotball hadde i 2022 en omsetning på kr 5 821 277 og er dermed
pliktig til å engasjere revisor for 2023.

Det foreslås å gi styret fullmakt til å engasjere en revisor for regnskapsåret 2023.
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-15-2?q=revisorloven
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