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SAKSLISTE 

 

 

 Årsmøte 

Dato: Tirsdag 09.03.2021  

kl. 19:00 

Sted: Klepp Stadion, 2. etasje 

Inviterte 

deltakere: 

Alle medlemmer  

Forfall:   

Referent:  

 

Sak Beskrivelse 

1 Godkjenne stemmeberettigede 

2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

3 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 

4 Gjennomgang og behandling av årsmelding 2020 

5 Gjennomgang og behandling av regnskap 2020 

6 Behandling av innkomne forslag 

7 Fastsette medlemskontingent 

8 Vedta budsjett 2021 

9 Vedta Klepp ILs organisasjonsplan 

11 Valg  
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PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

 Årsmøte 

Dato: Tirsdag 03.03.2020  

kl. 19:00 

Sted: Klepp Stadion, 2. etasje 

Inviterte 

deltakere: 

Alle medlemmer  

Forfall:   

Referent:  

 

Sak Beskrivelse 

1 Godkjenne stemmeberettigede 

12 totalt fremmøtte, 10 stemmeberettigede. 

2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling godkjent 

Saksliste godkjent 

3 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 

Magne Hodne enstemmig valgt som møteleder 

Thomas Langholm Engen enstemmig valgt som referent.  

Christopher Kaspersen og Yvonne Gulbrandsen enstemmig valgt til å skrive under protokoll.  
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4 Gjennomgang og behandling av årsmelding 2019 

Årsmelding oppdateres med en oversikt over hvilke personer som mottok ærestegn i sølv på 

jubileumsfesten i 2019. Turn & Barneidrett har noen endringer som må inn i årsmeldingen. 

Begge deler korrigeres i årsmeldingen.  

Årsmeldingen godkjennes enstemmig.   

5 Gjennomgang og behandling av regnskap 2019 

Tommy Lothe, kasserer i hovedstyret, går igjennom regnskapet.  

6 Behandling av innkomne forslag 

Lover godkjent.  

7 Fastsette medlemskontingent 

Medlemskontigent fastsettes.  

8 Vedta budsjett 2020 

Godkjent enstemmig 

9 Vedta Klepp ILs organisasjonsplan 

Tydeliggjør at ikke gruppelederne er formelt med i hovedstyret. 

11 Valg 

Hovedstyret:  

Leder: Jarl Haugland – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt.  

Nestleder – ingen kandidat klar. Hovedstyret får fullmakt til å konstituere nestleder 

Tommy Lothe – ikke på valg 

Vara: Frode Stangeland – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedatt.  

 

Idrettsmerkeansvarlig: 

Leder: Bjørg Storhaug – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalg: 

Leder: Odd Særheim – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Medlem: Rasmus Mellemstrand – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Vara: Ove Horpestad – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 
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Nemnd for ærestegn:  

Leder: Magne Hodne – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Medlem: Ståle Bore – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Medlem: Martha Aase – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Vara: Jan Egil Øksnevad – gjenvalg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomite:  

Leder: Yvonne Gulbrandsen – valg 1 år. Enstemmig vedtatt. 

Hovedstyret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med to medlemmer.  

Jarl Haugland mottar innsatspokalen for 2019.  
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ÅRSMELDING HOVEDSTYRET 2020 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER  

Hovedstyret har i 2020 bestått av: 

 Leder:   Jarl Haugland 

 Nestleder:  Tove Borsheim Vagle 

 Styremedl. (øk. Ansv): Tommy Lothe 

 Varamedlem:  Frode Stangeland 

 

Daglig leder Thomas Langholm Engen har fungert som styrets sekretær. 

Det er i 2020 avholdt 10 styremøter og 53 saker har vært til behandling. 

Gruppelederne har tiltrådt styremøtene og disse har vært: 

 Fotball bredde:                 Torleiv Håland 

 Fotball elite:  Else Karin Stangeland 

 Håndball:  Gard Dyrset 

 Turn & Barneidrett: Christopher Kaspersen 

 

KONTROLLKOMITÉ. 

 Leder:  Odd Særheim 

 Medlem: Rasmus Mellemstrand 

 Varamedlem: Ove Horpestad 

 

IDRETTSMERKEANSVARLIG. 

   Bjørg Storhaug 

 

NEMND FOR ÆRESTEGN. 
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 Leder:  Magne Hodne 

 Medlem: Ståle Bore 

 Medlem: Martha Aase 

 Varamedlem: Jan Egil Øksnevad 

 

VALGKOMITÉ 2020. 

Leder:    Yvonne Gulbrandsen 

Medlem:  Anne Kristine Lunde Bræin 

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE. 

Revisjon:  Bryne Revisjon AS 

Regnskapsfører:  Jæren Regnskap AS v/ Oddmund Wiig 

 

GENERELT 

Korona pandemien har gjort 2020 til et helt spesielt år, også for Klepp IL. For mange har konsekvensene av 

korona vært verre enn det har vært for idretten. Men, for en organisasjon der hovedmålet er å få så mange 

som mulig i aktivitet, har året likevel vært særdeles utfordrende. Det er dramatisk å måtte stenge ned all 

aktivitet i lange perioder. Og det er krevende å kontinuerlig navigere i usikkerheten gjennom nesten hele 2020 

har medført. 

På den positive siden er idrettslaget svært tilfreds med tilbygget på Stadion, som nå nærmer seg ferdigstilt. Det 

er også positivt at Klepp IL fra et økonomisk synspunkt kommer seg greit gjennom er veldig spesielt år. 

  

ØKONOMI 

Klepp IL hadde i 2020 en omsetning på 12 666 501 NOK. Idrettslaget leverer også i 2020 et positivt resultat, 

med et driftsresultat på 260 434 NOK og et årsresultat etter finanskostnader på 197 591 NOK. Klubben leverer 

med dette et overskudd for sjuende år på rad. I et spesielt 2020 retter vi en spesiell takk til Sparebankstiftelsen 

Klepp og til Sparebanken Vest sine støttefond, for betydelige bidrag i vanskelige tider. Statlige kompensasjons- 

ordringer ifm korona er også viktige bidragsytere til at Klepp IL «lander på beina» økonomisk i 2020. 

Videre viser hovedstyret til regnskapet i denne årsmeldingen  

ANLEGGSUTVIKLING 

Klepp IL er stolte over at vi i 2020 sikret finansiering og startet bygging av nytt tilbygg til Klepp Stadion. Ved 

utgangen av 2020 er rå-bygget ferdigstilt, og innflytting er planlagt i god tid før sommeren 2021. Nybygget har 

en kostnadsramme på ca 10 000 000 kr, og finansieres gjennom en kombinasjon av tippemidler, kommunal 
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støtte, egenkapital, låneopptak og dugnadsarbeid. Det er gledelig å registrere at dugnadsånden lever i beste 

velgående i Klepp. Så langt i prosjektet har medlemmer i Klepp IL lagt ned over 1 000 dugnadstimer, dette er 

meget bra. 

Nybygget er et viktig element for å følge opp våre strategiske må om å tilby nye aktiviteter til gamle og nye 

medlemmer. Vi vil nå kunne tilby et topp moderne styrketreningsanlegg, tilpasset alle aldersgrupper. Vi får i 

tillegg det som blir regionens beste e-sport anlegg, med skreddersydde fasiliteter og topp moderne utstyr. 

Anlegget vil også inneholde administrative fasiliteter og utvidede tribunefasiliteter. 

Mot slutten av 2020 ble det gjennomført en sårt tiltrengt renovering av gulvet i Turnhallen. Dette er en viktig 

forbedring for turn-partiene våre, og er også attraktivt for skolene som har mye bruk av hallen på dagtid. 

Vi har dessverre ingen positiv fremdrift å melde for Folkehelseanlegg i Klepp sentrum. 

  

SPORTSLIG 

Korona pandemien har medført at 2020 ble et ekstraordinært år, også på det sportslige planet. Gitt situasjonen 

så har hovedprioriteten vært å gjennomføre aktivitet / trening i de periodene dette har vært mulig i henhold til 

nasjonale og lokale retningslinjer. For barne- og ungdoms-gruppene, dvs under 19 år, har det mye av tiden vært 

åpnet for å drive aktivitet. Men, konkurranser / kamper / turneringer har enten ikke vært mulig, eller har vært 

gjennomført under sterke begrensninger. For senioridretten har 2020 vært en katastrofe, med store 

begrensninger på treningsaktiviteter, og ingen aktivitet ift kamper / seriespill. Dette har spesielt gått hardt 

utover vårt Herre-A lag på fotballen. For eliteidretten har situasjonen vært krevende, men en amputert 

Toppserie sesong ble gjennomført. Klepp sitt elitelag hadde en tøff sesong, og endte opp på en 7. plass. 

For utvidet info om gruppenes aktivitet vises det til den øvrige årsmeldingen. 

 

Klepp Idrettslag 

Styret 
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ÅRSMELDING ADMINISTRASJON 

 

ADMINSTRASJONENS ANSATTE 

 

Tittel Navn Stillingsprosent 

Daglig Leder Thomas Langholm Engen 100 % 

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider Bente B. Gjerde 100 % 

Markedssjef Einar Braut 50 % 

Renholdsansvarlig  Panujnad Folkvord 40 % 

Hovedtrener Klepp Kvinner A  Nick Loftus 100 % 

Assisterende trener & hovedtrener Klepp 2 Nathan Flight 75 % 

Spillerutvikler KKE (finansiert av NFF) Astrid Grøttå Ree 100% 

Håndballtrener/Ansvarlig Folkepulsen  Tomek Zacharski 100% 

Markedssjef Klepp Elite (finansiert av TFK) Hege Hansen 100% 

Utviklingsansvarlig Klepp Elite (finansiert av NFF) Preben Stangeland 100% 

 

Martha Aase er medlemsansvarlig for Klepp IL og er ikke på oversikten over ansatte. Samtidig har daglig leder 

og medlemsansvarlig tett dialog, spesielt i perioden januar til mars når kontingenter blir sent ut. I 2020 har det 

vært et krevende år i forhold til å sende ut kontingenter, ettersom det har vært lange perioder med forbud mot 

aktivitet. Det er utrolig viktig for idrettslaget å ha en person som Martha Aase som medlemsansvarlig som alltid 

har kontroll på dette kjerneområdet i klubben.  

Merknad: Samtlige ansatte med en arbeidskontrakt er ansatt av klubben sentralt. Arbeidsforholdet er 
underlagt daglig leder, som skal være klubbens kontaktperson for saker som ikke angår sport.  

 

ARBEIDSOPPGAVER ADMINISTRASJON 

Administrasjonen i Klepp IL har ansvar for den operative og administrative delen av idrettslaget, mens klubbens 

gruppestyrer har ansvar for den sportslige aktiviteten. I 2020 har mye av arbeidsoppgavene vært relatert til 

Corona og det har vært utrolig viktig for klubbens administrasjon å ha et godt samarbeid med gruppestyrene. 

Når store deler av samfunnet stengte ned i mars ledet dette til en veldig hektisk og krevende periode for 

klubben.  
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I perioden 16-18 mars mottok 14 ansatte permitteringsvarsel. Samtlige av de ansatte ble varslet om dette på 

forhånd, enten muntlig på telefon eller via andre kanaler når dette var hensiktsmessig. De ansatte som ble 

permittert ble alle permittert mellom 50-100%. Daglig leder besluttet prosentgrad av permitteringene i tett 

samarbeid med klubbens hovedstyre.  

Permitteringene ble delvis trukket tilbake utover året, men flere ansatte var helt eller delvis permittert også ut 

2020. For en organisasjon med såpass mange ansatte er dette en krevende prosess, men samtlige ansatte har 

levert enestående i 2020, et utrolig krevende år.  

Det rettes en spesielt stor takk til Panujnad Folkvord som står for renhold i idrettslaget. Når Toppserielaget fikk 

trene igjen for fullt var det ekstra viktig med godt renhold og Folkvord stiller alltid opp på kort varsel.  

Klepp ILs administrasjon holder til i Klepp Turnhall. Her sitter daglig leder, økonomi- og 

administrasjonsmedarbeider samt markedssjef. De ansatte knyttet til elitesatsingen har kontorer på stadion.  

 

Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 

REGNSKAP 

Klubbens regnskapsfører er Jæren Regnskap v/Oddmund Wiig. Revisor er Bryne Revisjon v/Alf Danielsen. 

Administrasjonen scanner og fører egne bilag samt gjør alt arbeid vedrørende utfakturering.  

 

ÅRSRAPPORT KONTINGENT 

LAGETS HOVEDKONTIGENT 2020 

Barn 0-6 år:        800,-  

Medlemmer 7-12 år   1 400,- 

Medlemmer f.o.m 13 år  1 600,- 

Støttemedlemmer       350,- 

HU-laget      400,- 

Familiekontingent  3 565,- 

 

ANTALL MEDLEMMER 2020 

Aktive medlemmer for 2020                       994   

Passive/støttemedlemmer for 2020          117  

Livsvarige, ikke aktive for 2020                   15   

Æresmedlemmer                                            2  

 

Æresmedlemmer: Else Karin Stangeland og Magne Hodne 

 

Klepp IL hadde 31 aktive HU-spillere i 2020. 

 

  

MEDLEMSKONTINGENT 
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Medlemskontingenten gjeldende for kalenderåret 2020 ble sendt i slutten av januar. I tillegg ble rester sendt ut 

i løpet av både våren og høsten. Det er for 2020 innbetalt kr. 1 001 654 NOK.  

For 2019 var tilsvarende tall kr 1.368.814    

Hovedkontingent, treningsavgifter og støttemedlemskap blei fakturert fra KlubbAdmin og innbetalingene går 

via Buypass.  

GRUNNLAG FOR IDRETTSREGISTRERING FOR 2020 (RAPPORTERES TIL NIF I APRIL 2021) 

 

Av disse medlemmene er 117 personer støttemedlemmer. Støttemedlemmene fordeler seg slik: 

- Hovedlaget – 17 personer 

- Turn – 10 personer 

- Fotball Bredde – 56 personer 

- Klepp Elite – 15 personer 

- Håndball – 19 personer 

Klubben har 30 livsvarige medlemmer, hvorav 16 er aktive og 14 er ikke-aktive.  

Klubben har to æresmedlemmer 

 

KONTAKT MED KOMMUNEN, FYLKET, KRETS, FORBUND OG IDRETTSRÅDET 

Administrasjonen utarbeider og formidler søknader. I 2020 har gruppelederne vært mye involvert i forbindelse 

med søknader rettet mot koronarestriksjoner og kompensasjoner knyttet til dette.  

 

KLEPP AKTUELT 

Klepp Aktuelt ble ikke gitt ut i 2020. Med nedstengning, store begrensninger på aktivitet og permitteringer ble 

det besluttet å ikke distribuere i 2020. Idrettslaget planlegger å lage Klepp Aktuelt i 2021.  

 

ÅRSRAPPORT FRA VAKTMESTERGRUPPEN  & RENHOLD 

Mens klubben har ansatt renholdsarbeider gjøres mesteparten av annet vedlikeholdsarbeid på ren dugnad. 

Klubbens håndballag trener i Klepphallen hvor arbeidet utføres av kommunens vaktmesterpersonell. Klepp 

Stadion og klubbens fotballbaner vedlikeholder klubben selv. Per Harald Pedersen er den viktigste personen i 

dette arbeidet og han gjør en utrolig innsats for å sørge for at fotballbanene er i topp standard. Han får også 

god hjelp av andre i idrettslaget, spesielt Karl Nærland bør trekkes frem her.  

For Administrasjonen 
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Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 

 

ÅRSMELDING IDRETTSMERKET 2020 

 

Navn 

 

Født 

Samlet 

poeng 

 

Merke/utmerkelse 

Magne Jakobsen 18.09.39 61  

Anne-Karin Bore 03.06.39 46  

Mary Anne Stokland 14.12.46 42 

 

Reidun Ølberg 05.02.63 33  

Joan Helen Sele 23.12.61 30 Miniatyrstatuett 

Terje Ivar Anda 17.08.73 25  

Annvor Erås 11.05.47 24  

Bente M. Rødland 02.12.1962 8  

 

Bjørg Storhaug 

Ansvarlig Idrettsmerket 
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ÅRSMELDING FOTBALL BREDDE 2020 

 

STYRET & KOMITEER 

 

STYRET 2020 

Leder/Økonomi:   Torleiv Håland 

Nestleder:   Frode Stangeland  

Sportslig leder sr. avd:  Sven Atle Bore 

Medlem:   Monica Aase 

Medlem:   Lill-Iren Vestly 

Medlem:   Nils Håland 

Medlem:    Sissel R. Håland 

Valgkomite: Breddestyret 

Avdelingen Fotball Bredde omfatter Herre A, juniorlaget, Veteranlaget og barne- og ungdomsavdelingen i Klepp 

Idrettslag.  

2020 sesongen begynt godt med optimisme og stor aktivitet i ungdomsavdelingen og ett herrelag som var fast 

bestemt på å gjøre oppholdet i 5.divisjon så kort så mulig. Alt dette ble snudd på hodet i midten av mars da 

hele Norge ble stengt ned pga korona viruset og vi måtte stoppe all aktivitet inkludert avlysning av Jæren 

Sparebank cup. Denne beslutningen ble tatt dagen før alt stengte. 

I månedskiftet april/mai åpnet det gradvis opp for trening igjen, men da med 2 meters avstand, maks 5 i 

grupper og strenge regler og restriksjoner. Dette var en krevende tid der mange lag måtte tilkalle foreldre og 

andre for at treninger kunne gjennomføres. I begynnelsen av juni ble det heldigvis åpnet for kontakt trening 

igjen for alle lag opp til 20-år og det ble lagt til rette for seriespill fra august slik at alle lag i barne og 

ungdomsavdelingen fikk spille halv sesong. Dette var en opptur og har vært viktig med tanke på frafall i ung 

alder. 

Dessverre har situasjonen gått ut over bredde fotballen og de over 20 år der det ikke ble gitt tillatelse for å 

åpne opp for vanlig trening med det resultat at hele sesongen ble avlyst. Det betyr at herrelaget har gått ett år 

uten å spille kamper og med vanlige trening. Dette er utrolig krevende og tærer på motivasjon både for 

trenere, spillere og støtteapparat. På tross av dette ser det lovende ut med tanke på 2021 sesongen både i 

forhold til spillere og støtteapparat, men hvis åpningen av breddefotball drar ut, vil dette ha betydning for hele 

lokalfotballen og der er en stor risiko for stort frafall og lag som må trekke seg. Vi har heldigvis ikke opplevd 

dette blant de yngre lagene, men vi ser at det er mange lag distriktet som må trekke seg pga for få spillere.  

Det er blitt avholdt faste møter i gruppeutvalget en gang pr måned med ett opphold på 3 måneder i perioden 

april til juni pga Korona restriksjonene. Styret har tatt opp relevante saker relatert til det sportslige og korona 

situasjonen, håndtert arrangement i henhold til årshjulet samt økonomi og budsjett. 
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I 2019 hadde Fotball bredde ett resultat som var 75k bedre enn det vi budsjetterte for drevet av god 

kostnadskontroll i tillegg til at vi fikk inn inntektene som var i planen. Basert på denne erfaringen la vi frem ett 

moderat og fornuftig budsjett for 2020 med ett resultat på -475k. Så ble alt stengt ned med den konsekvensen 

at trenere ble permittert og all aktivitet ble avlyst dermed brukte vi heller ikke penger. Men samtidig ble viktige 

arrangement avlyst og dermed forsvant også inntektsgrunnlaget. Heldigvis så innførte myndighetene en 

kompensasjons ordning på 75% av tapt inntekt fra arrangement noe som gjorde at vi kom bedre ut økonomisk 

enn først fryktet. Siste halvdel av året tok aktiviteten seg opp og dermed økte kostnadene litt. Vi endte til slutt 

opp med ett resultat på -135k som er 340k bedre enn budsjettert noe som var ett betydelig bidrag til Klepp 

idrettslag sin økonomi i ett vanskelig år.  

 

Sportslig så startet sesongen veldig bra for Herre A etter det skuffende nedrykk til 5.divisjon. Med nytt trener 

team og med mesteparten av troppen motivert til å rykke rett opp igjen ble det trent godt de første månedene 

med gode resultater i treningskampene. Så ble alt stengt ned og som de fleste kjenner til så ble det aldri åpnet 

opp for bredde fotball i Norge med det resultat at hele sesongen ble avlyst noe som har både vært frustrerende 

og skuffende. Vi forstår selvfølgelig at det er en vanskelig situasjon med en slik pandemi, men syns at det burde 

ha åpnet for kontakt trening utover høsten gitt de strenge reglene for smittevern.   

En positiv nyhet for herrelaget er at vi tidlig i januar fikk aksept for søknaden om å få overta Sokndal sin plass i 

4.divisjon. Å få denne beskjeden var veldig inspirerende og motiverende inn mot 2021 sesongen og vi er nå klar 

til bite fra oss når det åpnes opp for spill igjen. 

For barne og ungdoms avdelingen så ble det heldigvis gjenåpning etter sommeren slik at vi fikk avviklet halve 

sesongen med seriespill. Klepp har hatt lag i nesten hver årsklasse inkludert ett G16 samarbeidslag med Klebe 

og Voll noe som er veldig gledelig gitt situasjonen. Det må nevnes at G14 gjorde det meget bra og vant sin pulje 

og dermed spilte om å bli kretsmester i Randaberg arena. En imponerende prestasjon selv om det ble tap for 

ett godt Sola lag i finalen. 

Etter gjenåpningen i sommer åpnet vi opp tilbudt om ekstra treninger en gang i uken for enkelte årsklasser 

både for jenter og gutter. Etter flere år med stor suksess var det i år færre som brukte dette tilbudet. Vi vil i 

2021 sesongen gjøre en vurdering om vi skal fortsette med disse treningene.  Det årlige dommerkurset i 

forkant av Jæren Sparebank cup ble avlyst og vi vi håper at situasjonen tillater at vi kan snart ha nytt kurs igjen 

gitt at det å ha dommere tilgjengelig for å dømme kamper i barnefotballen er viktig for klubben. 

Jæren Sparebank cup var planlagt helgen 14-15.mars, men som tidligere nevnt så ble denne avlyst bare noen 

dager før. Dette var det eneste riktig gitt situasjonen selv om det var mange håpefulle som var skuffet og som 

hadde sett frem til dette i tillegg så var det kjedelig for alle som hadde lagt ned mange dugnadstimer i 

planlegging og organisering. Vi kommer sterkere tilbake når samfunnet åpner opp igjen. Heldigvis så fikk vi lov 

til å gjennomføre Tine fotballskule i august. Det ble ett flott arrangement med rundt 80 påmeldte og selv om 

der var strenge restriksjoner i forhold til bespisning og avstand så fungerte dette veldig bra. Takk til Monica 

Aase og alle som var med og organiserte dette arrangementet. 

For mer detaljer angående barne- og ungdomsfotballen, se egen årsmelding fra barne- og ungdomsavdelingen 

og årsmeldinger fra alle lag i gruppa. 

 

Med dette vil vi i gruppeutvalget for fotball bredde takke alle og enhver som har stått på i ett veldig merkelig 

og vanskelig år. Det samme gjelder alle trenere og lagledere som bruker mange timer for at alle de unge skal ha 

ett godt sportslig tilbud og kunne utvikle seg i Klepp. Denne sesongen fikk de også en ny utfordring med å 

arrangere trening med 1-2 meters avstand noe som ikke har vært lett, men som alle har håndtert på en meget 

tilfredsstillende måte. Det er godt å se at vi har mange engasjerte medlemmer som legger ned mange 

dugnadstimer og det er vi veldig takknemlige for. 
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ÅRSMELDING TURN/BARNEIDRETT 2020 

 

STYRET & KOMITEER: 

STYRET 2020 

Leder:  Christopher Kaspersen  

Sekretær: Lene Kaspersen 

Medlem: Ane Njærheim 

Medlem: Bjørn Tegle Fedreheim 

Medlem: Kristine Braut 

Valgkomité: Styret 

Året startet bra med mange på treningene, både for liten og stor. I mars kom korona og alle treninger ble utsatt 

på ubestemt tid. Alle planlagte stevner for sommeren ble avlyst. Vi hadde bestilt og fikk mye utstyr i tiden frem 

mot sommerferien, men ingen fikk dessverre glede av det. August kom og vi fikk lettet litt på restriksjonene og 

barnepartiene gikk helt frem til desember. De voksne fikk ikke startet opp før september/oktober frem til jul. Vi 

valgte å ikke arrangere vår årlige juleoppvisning med tanke på smittevern og korona. 

Hilsen Christopher Kaspersen 

Leder av Turngruppa 

 

TILLITSVERV 

Magne Hodne: Leder RGTKs ærestegnsutvalg og leder i NGTFs hederstegnskomite 

Reidun Skretting: Sitter i utdanningsutvalget i kretsen samt er styremedlem i Rogaland idrettskrets. 

Lene Kaspersen: Medlem i Breddeutvalget for Ungdom i RGTK 

Christopher Kaspersen: Medlem i valgkomiteen i RGTK 

Heidi Marie Taksdal: Visepresident i breddekomiteen til European Gymnastics, Leder i breddekomite NGTF og 

revisor i RGTK 
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ÅRSMELDING KLEPP KVINNER ELITE 2020 

 

STYRET & KOMITEER: 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder Else Karin Stangeland 

Styremedlem sport Sveinung Moen 

Styremedlem Monica Hermansen 

Styremedlem Per Harald Pedersen 

Det er i år avholdt 7 møter og behandlet 28 saker.  

Grunnet Covid19 har det blitt mindre møtevirksomhet enn normalt 

 

REPRESENTASJONER: 

Repr. på RFK kretsting: Else Karin Stangeland 

NFFs forbundsting: Monica Hermansen og Else Karin Stangeland 

 

ORGANISASJON 

Styret har fungert god i år. Thomas Langholm Engen og Bente Gjerde er flinke bidragsytere når vi behøver 

hjelp, Hege Hansen (var i permisjon første halvår) er ansatt som markedsmedarbeider. Mathilde Alsaker Rogde 

håndterte Instagram og Facebook mens Hege var i permisjon.  

Det frivillige apparatet har fungert godt og styret er takknemlig for det arbeidet som legges ned hver dag av de 

frivillige. Tusen takk til dere.  

En stor takk til Per Harald Pedersen som bidrar med mye dugnadsarbeid både på anleggs siden og inn mot 

trenere, spillere og styret i KKE. Per Harald gjør en formidabel innsats for at alle skal komme til en flott stadion. 

Vi vil også rette en stor takk til Kirsti Kvål for alt arbeidet som hun legger ned for hele gruppa hver dag. Den 

jobben som Kirsti gjør fører til at alle føler seg velkomne på stadion, spillerne får mat og omsorg når det trengs.  

 

ØKONOMI 

Inntektene ble ca.kr 4.012.mill, mot budsjettert kr 4.581 mill. Utgiftene var på ca. kr 5.543 mill. mot budsjettert 

kr 6.284. Vi har i år blitt tilført midler fra Toppfotball kvinner med kr 300.000 for markeds og media stilling, 

markedspott kr 100.000, og proffdager kr 350.000. Proffdagene gjør det mulig for oss å trene to dager på 

dagtid hvor klubben disponerer spillerne hele dagen. Også i år fikk vi ekstraordinært tilskudd fra Klepp 

Kommune på kr 100.000. Fra NFF har vi fått tilskudd for Toppspillerutvikler kr 500.000, utviklingssjef kr 450.000 

og generelt tilskudd på kr 750.000. I tillegg har vi fått midler fra NFF Rogaland på kr 100.000. Klepp spiller en 

sentral rolle i arbeidet rundt spillerutviklingen og har soneansvaret for aldersgruppen 12 til 14 år, og bistår 

klubbene med trener- og lederutvikling i sørfylket. 
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SPORT  

Serien i år startet ikke opp før i begynnelsen av juni og det ble ikke en vår/høstsesong som vi er vant med. 

Første halvdel av sesongen gikk ikke helt vår vei med 2 seire, 2 uavgjort og 5 tap. De fleste av tapene var kun 

med 1 mål. Andre halvdel av sesongen startet på verst tenkelig vis med 4 tap på 5 kamper og med sesongens 

største nedtur med tap 7-0 mot Vålerenga. Etter dette tapet virket det som jentene/trenere/klubben gikk 

skikkelig inn i seg selv og vi klarte å snu det med å plukke 7 poeng på de neste 4 kampene. Sesongen endte på 

en 7. plass med 

5 seire,3 uavgjort ,10 tap med en målforskjell på 19-33. 

 

Publikumstallet har vært veldig bra gjennom sesongen med de begrensningene som har vært. Vi har hatt så å si 

fulle tribuner (maks tillatt) på alle kamper og interessen rundt klubben har vært utrolig bra. Har fått veldig gode 

tilbakemeldinger fra forbundet og publikum. 

  

Else Karin Stangeland, leder 
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ÅRSMELDING HÅNDBALL 2019/2020 

Håndballsesongen avviker fra de andre idrettene i idrettslaget. Dette er årsaken til at 

årsmelding for håndball er basert på årsmelding ferdigstilt andre kvartal 2019.  

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER: 

 

STYRET: 

Leder:    Gard Dyrset 

Nestleder:   Kjell Holstad 

Medlem:   Alice Friestad  

Økonomi:   Dag Folkvord  

Sekretær:  Monica Orstad 

 

Ansvar mini:  Monica Aase 

Ansvar 9-11 år:  Silje Haga 

Ansvar 12 år+:  Monica Orstad 

 

REPRESENTASJON: 

Thorir Hergeirsson: Landslagssjef Kvinnelandslaget i håndball 

 

STYRETS SAMMENDRAG 

Vi har lagt bak oss et nytt år med godt aktivitetsnivå der både sportslige og økonomiske målsetninger har blitt 

nådd. Vi har i denne sesongen hatt et samarbeid med Voll og Kåsen rundt noen av laga våre. 

Styrets arbeid har vært preget av at vi ikke har klart å få på plass en leder, men de gjenværende 

styremedlemmene har sammen gjennomført året.  

Økonomisk har driften vært god og håndballgruppa fikk et greit resultat mye takket være svært god 

dugnadsånd. Vi har også i år hatt servering og vakthold under Landsdelsamlinga i regi av NHF region sørvest. 

Våre viktigste inntektskilder utenom har vært Potetcupen og basaren. 

 HU laget er fortsatt en del av håndballgruppa, men administreringen av dette er nå lagt til administrasjonen. 

Slutten av sesongen bar preg av Korona-pandemien som påvirket samfunnet og idretten sterkt. Det betydde at 

aktiviteten etter 12. mars i stor grad stoppet opp eller ble kraftig redusert. 

Tradisjonelt har vi reist en stor gruppe til Kristiansand på turnering som avslutning av sesongen. Det ble det 

dessverre ikke noe av dette året da alle slike arrangement ble avlyst. 

 

ANSATT TRENER 

Vi har også i år hatt ansatt trener i Tomaz Zacharski i en 50 % stilling. 



Side 20 av 36  

 

ARRANGEMENT 

Den 16. Potetcupen gjennomført med god oppslutning. Sportslig og økonomisk et vel gjennomført 

arrangement. 

Servering på KIL jubileumsfest i oktober 

Foredrag med Kjetil Andre Aamodt i samarbeid med Næringsforeningen.  

 

UTFORDRINGER FORAN SESONGEN 2020/21 

Vår store bekymring er fortsatt hallkapasiteten. Prosessen i kommunen går seint, men vi håper fortsatt på at ny 

hall skal bli realisert. Ny hall ved Bore Skule vil uansett hjelpe litt på halltilgangen. 
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IDRETT FOR ALLE 2020 

 

HU LAGET 

HU laget har nå snart fullført sitt 13. år. Det spesielle koronaåret – der alt ble annerledes. Det er 

gledelig at aktivitetsnivået holder seg stabilt høyt, noe som må tilskrives kontinuitet på 

trener/ledersiden, et godt verdimessig fundament, dyktig trener og at laget er godt integrert i Klepp 

IL. 

 

Totalt sett har laget bestått av ca. 30 spillere i alderen 20-66 som har holdt «koken» i koronatidene. 

For denne gruppen er det spesielt viktig å bli fulgt opp og at de har noe å gå til. Spillerne kommer fra 

Klepp, Time, Hå, Sandnes og Sola.  

2020 sesongen oppsummert fra HU-lagets trener Marianne Rangen: 
 

Før 2020 kan skrinlegges for godt, skal året mimres og evalueres. Fjoråret bød dessverre ikke opp til de 

opplevelsene vi vanligvis har gjennom et år, men det blir garantert opplevelser vi sent, for ikke å si aldri, 

glemmer. I mars fikk vi den verst tenkelige motstanderen vi noen gang har hatt, nemlig korona. Hard motstand 

er vi vant til, men at den i tillegg var både usynlig og ville oss vondt (satte oss sjakk matt?) ble en hard nøtt å 

knekke!  

MEN dette laget har vist at vi står samlet også i utfordrende tider. På tross av at på nær all kampaktivitet og 

sosiale arrangement har uteblitt, har vi hatt godt oppmøte og ditto innsats på de treninger vi har kunnet 

gjennomføre. «Mannsterke» møtte de opp til utetreninger i Kleppeloen i sommer og holdt samme nivå (når det 

var mulig), resten av året. Som trener kan jeg stolt, og en smule rørt, erkjenne at laget har sterk lagmoral, bra 

samhold og stor idrettsvilje, det på tross av at selve bærebjelken i sporten forsvant over natten; kamp-

aktiviteter, sosiale treff og ikke minst årets høydepunkt; Landsturneringen. Med stor aksept har et fåtall spillere 

dessverre måttet avstå i denne tiden, men gleden blir stor når også disse kan vende tilbake, vi er ikke "ett" før vi 

er alle! Den overraskende bra motivasjonen for trening (på tross av omstendighetene), henger nok sterkt 

sammen med troen på at alt blir bra og da skal vi være forberedt. Vi holder håpet oppe og satser på det blir 

bedre tider i 2021. Smittevern, avstand og antibac - flett inn! 

 

 

E-SPORT 

Hovedstyret i idrettslaget besluttet andre kvartal 2019 å påbegynne en satsing på E-Sport som ny gruppe i 

idrettslaget. I løpet av 2020 har idrettslaget gjort ytterligere investeringer i IT-utstyr for å være best mulig 

rustet til vi skal flytte inn i nye lokaler på Klepp Stadion. I 2020 har klubben innledet et samarbeid med 

Einherjar, en organisasjon som har arbeidet opp mot skolemiljøer for å etablere E-Sport satsinger ledet av 

pedagogisk utdannede trenere. Dette er særdeles viktig for idrettslaget, da vi skal ha et sunt læringsmiljø med 

fokus på lagspill, samhold og fair play. Idrettslaget har etablert lag i seriespill i Counter-Strike og ser for oss å 

utvide med flere titler i 2021. Det er mye arbeid som skal gjøres i det som er en ny sport i idrettslaget, men vi 

har knyttet til oss flere dyktige personer og ser frem mot 2021.    
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ÅRSREGNSKAP 2020 

Klepp Idrettslag er et fler-idrettslag som driver idrettslig tilbud i Klepp kommune. 

Resultatet 2020 for Klepp Idrettslag totalt og for gruppene (beløp i 1000 kr): 

 

Hver avdeling er ansvarlig for sitt budsjett og sitt regnskap. Hovedandelen av sponsorinntektene føres på 

hovedlaget og fordeles på gruppene i forbindelse med årsoppgjøret. 

Driftsresultatet for 2020 er kr.260.434 og årsresultatet etter finansposter er kr.197.591 som styrker 

egenkapitalen til laget. Egenkapitalandelen er pr.31.12.2020 på 27%. Det er betydelige verdier i turnhall, 

stadion og tilhørende arealer som ikke kommer frem i balansen.  

Klepp Idrettslag har i 2020 startet byggingen av tilbygg til stadion som skal romme styrketreningssenter, e-sport 

senter og kontorer. Pr 31.12.2020 er det påløpt kr 5.401.542 i balanseførte kostnader som i hovedsak er 

mellomfinansiert gjennom byggelån i Jæren Sparebank.  

Gruppene har gjennom året vist god budsjettdisiplin og resultatet pr gruppe er derfor i all hovedsak i henhold 

til avtalt ramme. Idrettslaget har i 2020 mottatt koronastøttemidler som bidrar til å begrense inntektsfallet som 

følge av nedstengning deler av året. 

Hovedstyret har budsjettert med at 2021 blir et mer normalt år sportslig enn 2020 og det er budsjettert med 

oppstart av både styrketrening og e-sport i nytt tilbygg i 2. halvår av 2021. Den sportslige satsningen både på 

elite og breddenivå fortsetter og styrkes ytterligere. 

Administrasjonen i KIL har i 2020 bestått av daglig leder, administrasjonsmedarbeider og markedssjef. De 

øvrige ansatte i Klepp Elite har daglig leder som sin overordnede, men er lønnet av Klepp Elite. 

Takk til: 

• Leder og økonomiansvarlig i hver av gruppene for godt samarbeid og vel utført arbeid  
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• Alle som har arbeidet dugnad for laget og med det bidratt til en sunn økonomi 

• Medlemsansvarlig for god oversikt og oppfølging av kontingent innbetaling  

• Administrasjons sekretær og daglig leder for godt samarbeid og for daglig oversikt i forbindelse med 
fakturering, betaling, kontering, oppfølging og daglig oversikt 

• Regnskapsfører og revisor for godt samarbeid samt tidsriktige og pålitelige leveranser til KIL 

 

Det vises også til vedlagte årsregnskap for 2020, vedtatt av hovedstyret 25. februar 2020 samt vedlagte 

resultatregnskap for hver avdeling. 

 

Kleppe, 25. februar 2020 

 

Tommy Lothe 

Kasserer 

Klepp Idrettslag 
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BALANSE PR 31.12.2020 
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Regnskap 2020 – Budsjett 2021 

KLEPP IDRETTSLAG 
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RESULTATREGNSKAP AVD. 10 –  14 
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RESULTATREGNSKAP AVD. 15 –  20 
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RESULTATREGNSKAP AVD. 30 –  50 
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AVDELINGSREGNSKAP AVD. 60, 80 OG 17 (NY I 2021)  
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AVDELINGSREGNSKAP AVD. 70 (NY I 2021), 90 (NY I 2021) OG KLEPP IL SAMLET  
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NOTER TIL REGNSKAP FOR KLEPP IDRETTSLAG 20 20 

 

Klepp Idrettslag 
        

Noter til regnskapet 
        

        

Note 1 Regnskapsprinsipper      

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små   

 organisasjonsledd tilknyttet NIF.     

        

 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld   

 Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er 

 inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.    

        

 Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert  

 som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.  

 Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.  

        

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet.  

 Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være 

 forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.    

 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men 

 minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld tilknyttet anlegget.  

 Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. 

 Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.   

        

 Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta     

 Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.  

        

 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.  

        

 Bankinnskudd, kontanter o.l.      

 Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 

 som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.    

        

 Inntektsføringsprinsipper      

 Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.   

 Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.    

 Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende  

 kostnader blir kostnadsført i samme periode.     

        

 Periodiseringsregler      

 Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt   

 For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det  
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 inntektsavsetninger.      

        

Note 2 Salgs- og sponsorinntekter      

 Regnskapsposten består av:     2020 2019  

 Salgsinntekter   4 352 061 336 599  

 Sponsorinntekter   0 4 088 117  

 Barteravtaler      

 Sum       4 352 061 4 424 716  

        

        

Note 3 Offentlige tilskudd      

 Regnskapsposten består av:     2020 2019  

 Tilskudd fra Klepp kommune   509 752 695 017  

 Tilskudd fra andre kommuner   0 245 000  

 Lokale aktivitetsmidler   20 000 70 000  

 Tilskudd fra Sparebakstiftelsen   366 321 210 000  

 Tilskudd fra NFF og FIFA   2 850 950 2 808 255  

 LAM støtte   413 041 457 471  

 Andre tilskudd   725 620 21 957  

 Sum       4 885 684 4 507 700  

        

 Andre tilskudd er i hovedsak midler fra ulike koronastøtte ordninger.   

        

        

Note 4 Andre inntekter      

 Regnskapsposten består av:     2020 2019  

 Medlemskontingenter   807 769 1 065 829  

 Treningsavgifter   193 885 302 985  

 Dugnadsinntekter   437 756 1 834 283  

 Premiepenger   50 000 220 000  

 Grasrotandel   439 787 406 419  

 Momskompensasjon   624 547 573 520  

 Andre inntekter   678 575 994 569  

 Sum       3 232 319 5 397 605  

        

        

Note 5 Lønns- og personalkostnader      

 Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, 

 trenere, støtteapparat og andre.   2020 2019  

 Lønn og honorarer   4 634 570 5 438 307  

 Arbeidsgiveravgift   674 611 826 851  

 Pensjonskostnader   78 603 33 073  

 Andre lønnskostnader   816 185 762 781  

 Sum       6 203 970 7 061 012  

        

 Antall årsverk    15 15  

        

 Honorar og annen godtgjørelse til ledende personer Honorarer Annen godt.  

 Styreleder      
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 Styremedlemmer      

 Daglig leder    618 457   

        

        

 Ihht. lov om obligatorisk tjenestepensjon er idrettslaget pliktig til å ha denne ordningen og i 2020 

 er det betalt inn kr. 78.603.      

        

        

Note 6 Andre driftskostnader      

 Regnskapsposten består av:     2020 2019  

 Kontor- og administrasjonskostnader  459 655 477 470  

 IT-kostnader   0 0  

 Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter  1 079 578 742 787  

 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege  244 113 418 798  

 Reise- og oppholdskostnader    469 585 1 117 756  

 Serie- og turneringskostnader   565 241 1 438 367  

 Andre kostnader   2 342 742 2 232 305  

 Sum       5 160 914 6 427 484  

        

 Det er i 2020 kostnadsført kr. 69.395 i revisjonshonorar for revisjon utført av Bryne Revisjon. 

        

        

Note 7 Varige driftsmidler      

 Balanseposten består av: 
Bygg og 
 anlegg 

Inventar og 
utstyr 2020 2019  

 Anskaffelseskost 01.01 13 111 460 396 449 13 507 909 13 022 740  

 Tilgang  5 312 823 260 571 5 573 394 485 169  

 Avgang    0 0  

 Tap avgang driftsmiddel     0 0  

 Anskaffelseskost 31.12 18 424 283 657 020 19 081 303 13 507 909  

        

 Akk. Avskrivninger pr 31.12 8 411 136 369 979 8 781 115 7 891 132  

 Bokført verdi pr 31.12 10 013 147 287 041 10 300 187 5 616 777  

        

 Årets avskrivninger 520 004 200 647 720 651 500 000  

 Årets nedskrivinger  169 332 169 332 0  

 Økonomisk levetid 20 år 2-10 år    

 Avskrivningsplan Lineær Lineær    

        

 Utstyr til e-sport senteret er nedskrevet med kr. 169.332 i 2020.   

 Tilgang på bygg og anlegg  i 2020 er i sin helhet knyttet til stadiontilbygg. Tilgang på inventar og 

 utstyr er knyttet til e-sport og turn.     

        

        

Note 8 Varelager      

 Varelageret er knyttet til jubileumsbok og medaljer.    

        

        

Note 9 Kundefordringer      
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 Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr. 0  

 Ingen fordringer forfaller mer en ett år etter regnskapsårets slutt.   

        

        

Note 10 Andre kortsiktige fordringer      

 Balanseposten består av:     2020 2019  

 Forskuddsbetalte kostnader   184 000 256 820  

 Opptjente, ikke innbetalte, inntekter     

 Periodiserte sponsorinntekter      

 Andre kortsiktige fordringer   0   

 Sum       184 000 256 820  

        

        

Note 11 Bankinnskudd      

 Av likvide midler på kr 1.926.391 pr 31.12. utgjør bundne skattetrekksmidler kr 7.357.  

        

        

Note 12 Egenkapital  Bundet Annen Sum  

       egenkapital egenkapital egenkapital  

 Egenkapital pr 01.01                       -    3 215 081 3 215 081  

        

 Årets endring i egenkapital:      

 Årets resultat til annen egenkapital  -6 203 970 -6 203 970  

 Til avsetning vedlikehold klubbhus                     -     0  

 Egenkapital pr. 31.12                       -    -2 988 889 -2 988 889  

        

        

Note 13 Lån       

 Bokført gjeld:     2020 2019  

 Lån Kommunalbanken (2015) *  2 724 370 3 329 790  

 Byggelån Jæren Sparebank (2020) **  5 099 446                     -     

 Sum       7 823 816 3 329 790  

        

 * De årlige avdragene er kr. 605.420. Lånet vil være nedbetalt i 2025.    

 ** Byggelånet er knyttet til stadiontilbygg     

        

        

Note 14 Annen kortsiktig gjeld      

 Regnskapsposten består av:     2020 2019  

 Periodiserte tilskudd   0   

 Andre periodiseringer   0   

 Påløpte feriepenger   64 969 390 954  

 Mottatte ikke opptjente inntekter     

 Påløpt vedlikehold *   0   

 Øvrige påløpte kostnader   0 94 143  

 Sum       64 969 485 097  

        

 * Det er avsatt kr. 100.000 i påløpte vedlikehold knyttet til kontor og kjøkken i turnhall og kr. 125.000 i 
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 påløpt vedlikehold knyttet til kjøkken, møbler og persienner i stadionbygget.  

        

        

Note 15 Antall medlemmer      

 Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer  994    

        

  

 

Kleppe, 08.februar 2021 

Tommy Lothe 

Kasserer 

 

 


