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SAKSLISTE 

 

 

 Årsmøte 

Dato: Tirsdag 12.03.2019  

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 2018 

5 Gjennomgang og behandling av regnskap 2018 

6 Behandling av innkomne forslag 

7 Fastsette medlemskontingent 

8 Vedta budsjett 2019 

9 Vedta Klepp ILs organisasjonsplan 

11 Valg 
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ÅRSMELDING HOVEDSTYRET 2018 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER 

Hovedstyret har I 2018 bestått av: 

 Leder:   Jarl Haugland 

 Nestleder:  Yvonne Gulbrandsen 

 Styremedl. (øk. Ansv): Kjell Enok Grude 

 Varamedlem:  Frode Stangeland 

 

Daglig leder Thomas Langholm Engen har fungert som styrets sekretær. 

Det er i 2018 avholdt 11 styremøter og 65 saker har vært til behandling. 

Gruppelederne har tiltrådt styremøtene og disse har vært: 

 Fotball bredde:                 Torleiv Håland 

 Fotball elite:  Else Karin Stangeland 

 Håndball:  Svein Axel Johannessen 

 Turn & Barneidrett: Reidun Skretting 

 

KONTROLLKOMITÉ. 

 Leder:  Odd Særheim 

 Medlem: Rasmus Mellemstrand 

 Varamedlem: Reiar Norås 

 

IDRETTSMERKEANSVARLIG. 

   Bjørg Storhaug 

 

NEMND FOR ÆRESTEGN. 

 Leder:  Magne Hodne 

 Medlem: Ståle Bore 

 Medlem: Astri Marie Penne 

 Varamedlem: Kari Osen 
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VALGKOMITÉ 2018. 

Leder:    Monica Hermansen 

Medlem (2 år)  Ove Horpestad   

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE. 

Revisjon:  Bryne Revisjon AS 

Regnskapsfører:  Jæren Regnskap AS v/ Oddmund Wiig 

 

ØKONOMI 

Klepp IL hadde i 2018 en omsetning på 12 745 000 NOK, en økning på i overkant av en million kroner fra 2017. 

Idrettslaget leverer også i 2018 et positivt resultat, med et overskudd etter avskrivninger (500 000 NOK) og 

finanskostnader (79 878 NOK) på 81 504 NOK. Klubben leverer med dette et overskudd for femte år på rad, 

men det er viktig å bemerke at dette er mindre enn budsjettert overskudd. Videre viser hovedstyret til 

regnskapet i denne årsmeldingen.  

 

ANLEGGSUTVIKLING 

Klepp IL har også i 2018 utviklet sitt anlegg. Sommeren 2018 ble en av to baner på Sentralidrettsanlegget 

fornyet med nytt kunstgressdekke, da dette var nødvendig etter mange år med intens bruk. Klubbens 

medlemmer bidro som alltid med mye dugnad og dette førte til lave økonomiske kostnader.  

Som tidligere år bemerkes det tydelig fra hovedstyret at det er håndball/turn/barneidrett som står ovenfor de 

største anleggsutfordringene i klubben. Hovedstyret har, og skal fortsette med, å jobbe for at det bygges en 

Folkehelsehall i nærheten av Klepp Stadion.  

Det brøt ut brann på det gamle garderobebygget ved Klepp Stadion 9.mars 2018. Bygget ble vurdert totalskadd 

av klubben og det ble etter noen uker igangsatt rivningsarbeid. I tillegg til å rive og fjerne det brannskadede 

garderobebygget ble også det gamle klubbhuset revet. Mye av dette ble gjort på dugnad av våre 

samarbeidspartnere samt av medlemmer i fotball bredde. Brannen var ifølge politiet påsatt.  

 

SPORTSLIG 

Det har vært god aktivitet i alle grupper i idrettslaget i 2018. Turn & Barneidrett opererte som første gang som 

en samlet gruppe med et felles styre, ledet av Reidun Skretting, som har vært meget positivt. Klubbens elitelag 

i Toppserien gjorde en av sine beste sesonger noensinne og tok sølv i Toppserien, samt gull i J19 NM. Dette er 

meget positivt for klubben som en helhet og er et viktig signal rundt arbeidet som har blitt gjort de siste årene. 

Både fotballgruppen og håndballgruppen har hatt meget god aktivitet i både yngre og eldre aldersklasser. 

Klubbens herrelag i fotball består av mange unge lokale spillere som er viktig for klubben. Håndballgruppen 

hadde samarbeid med Voll på sitt kvinnelag som gjorde at man kunne stille lag med nok spillere, et viktig ledd i 

å ha tilbud i alle aldersklasser. Klubbens HU lag var på Landsturnering i Bergen høsten 2018. Nok en gang stiller 
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Klepp IL mannsterke i denne turneringen, noe hele klubben er stolte av. 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 & FFO ansvarlig  Oliver Harder 100 % 

Assisterende trener & hovedtrener Klepp 2 Nick Loftus 50 % 

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

Håndballtrener/Ansvarlig Folkepulsen (stilling delvis finansiert av 

Folkepulsen) 

Tomek Zacharski 100% 

 

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. Personene nevnt 
i tabellen over er personer som har Klepp IL som hovedarbeidsgiver.  

 

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. Administrasjonen har hatt et veldig godt samarbeid med 

klubbens gruppestyrer og hovedstyre i 2018 noe som fører til effektivt arbeid for klubbens medlemmer. Bente 

Bruland Gjerde har hatt sitt første fulle kalenderår i sin rolle og har gjort en meget god jobb.  

Det rettes en spesielt stor takk til Panujnad Folkvord som står for renhold i idrettslaget. Stiller opp på kort 

varsel når det trengs og gjør en utrolig viktig jobb for klubben.  

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

administrasjonsmedarbeider samt markedssjef. De ansatte knytte til elitesatsingen har kontorer på stadion.  
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Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 

REGNSKAP 

Administrasjonen scanner egne bilag samt gjør alt arbeid vedrørende utfakturering. Klubbens regnskapsfører er 

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

 

ÅRSRAPPORT KONTINGENT 

LAGETS HOVEDKONTIGENT 2018 

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 2018 

Alle medlemmer for 2018                       1077 (2017: 960)  

Passive/støttemedlemmer for 2018      117 (2017: 143) 

Livsvarige, ikke aktive for 2018               16  (2017:   15) 

Æresmedlemmer                                        2 (2017 :   2) 

 

Æresmedlemmer: Else Karin Stangeland og Magne Hodne 

 

Klepp IL hadde 40 aktive HU-spillere i 2018. 

 

Antall registrerte medlemmer totalt 2018                  1270         (2017: 1123) 

Differansen mellom 1270 og 1077 er at flere medlemmer er aktive i mer enn 1 gruppe. 

  

MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingenten gjeldende for kalenderåret 2018 og ble sendt i slutten av januar. I tillegg ble rester sendt 

ut i løpet av både våren og høsten. Det er for 2018 innbetalt kr. 1 523 202 

For 2017 var tilsvarende tall kr 1.541.465    

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

via Buypass.  

Det er totalt kr. 30 486 i kortavgift/transaksjonsavgift ved bruk av BuyPass for 2018.  
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 GRUNNLAG FOR IDRETTSREGISTRERING FOR 2018 (RAPPORTES TIL NIF I APRIL 2019) 

  Aktive Støttemedl Totalt 2018 Totalt 2017 

Håndball inkl. HU 257 22 279 308 

Fotball 436 54 490 429 

Turn/Barneidrett 357 8 365 332 

KKE 83 14 97 83 

Orientering 2 0 2 3 

Hovedlaget    19 19 18 

Livsvarige, ikke aktive  16  16 18 

Æresmedlem  2 2 2 2 

 

 

KONTAKT MED KOMMUNEN, FYLKET, KRETS, FORBUND OG IDRETTSRÅDET 

Administrasjonen utarbeider og formidler søknader. 

 

KLEPP AKTUELT 

Klepp Aktuelt kom ut to ganger i 2018, vår og høst. Klepp Aktuelt er et viktig magasin for å informere om 

idrettslagets aktiviteter. Klepp IL tar stolthet i at bladet skal ha godt redaksjonelt innhold, noe vi føler at 

klubben oppnådde også i 2018. I 2018 så genererte Klepp Aktuelt 116 800 kroner i annonseinntekter. 

Takk til alle gruppene i idrettslaget for bidrag.  

 

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. Det er mange personer involvert i dette arbeidet, 

men det viktigste dag-til-dag arbeidet utføres av Per Harald Pedersen. Per Harald er en uvurderlig ressurs for 

idrettslaget som ofrer svært mye av sin tid for at utøvere på tvers av klubbens fotballag skal få en god 

idrettshverdag.  

For Administrasjonen 

Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 
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ÅRSMELDING IDRETTSMERKET 2018 

 

Navn 

 

Født 

Samlet 
poeng 

 

Merke/utmerkelse 

Magne Jakobsen 18.09.39 59  

Per Magne Tengesdal 25.10.41 59  

Anne-Karin Bore 03.06.39 44  

Mary Anne Stokland 14.12.46 40 40-års merke og NIF diplom 

Reidun Ølberg 05.02.63 31  

Joan Helen Sele 23.12.61 28  

Terje Ivar Anda 17.08.73 23  

Annvor Erås 11.05.47 22  

Bente M. Rødland  6  

 

Bjørg Storhaug 

Ansvarlig Idrettsmerket 
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ÅRSMELDING FOTBALL BREDDE 2018 

 

STYRET & KOMITEER 

 

STYRET 2018 

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:    Inghild Versland 

Valgkomite: Petter Eide og Børge Brunes 

Avdelingen Fotball Bredde omfatter Herre A, juniorlaget, Veteran/G50 og barne- og ungdomsavdelingen i Klepp 

Idrettslag.  

Det er blitt avholdt faste møter i gruppeutvalget en gang pr måned med unntak av juli måned. Utvalget har 

håndtert faste arrangement i henhold til årshjulet samt spesifikke saker når det har vært nødvendig. 

I siste halvdel av 2018 har vi dessverre ikke hatt en fungerende trenerkoordinator for ungdomsavdelingen 13-

16 år etter at Tallak Uberg Nærland sluttet i klubben, men vi har hatt ett veldig bra samarbeid inn mot KKE og 

Nick Lofthus for jenter 13 – 16 år. 

Samarbeidet mellom Fotball Bredde og KKE har også styrket seg og vi ser at det har blitt jobbet bra i 

ungdomsavdelingen de siste årene der flere av Klepp sine egne spillere har tatt steget opp på A-lags nivå og har 

mer eller mindre spilt fast i 4.divisjon. I tillegg har flere fått prøve seg på Klepp 2 i 5.divisjon. 

Vi har i 2018 tilbudt ekstra treninger og keepertreninger en gang i uken for enkelte årsklasser. Dette har vi fått 

gode tilbakemeldinger på og kommer til å fortsette med til neste år. Vi har også arrangert dommerkurs i 

forkant av Jæren Sparebank cup, men vi sliter med å få nok dommere til å dømme kamper, spesielt gjelder 

dette 9-er fotball. Frode Stangeland har tatt på seg rollen som dommerkoordinator og vi kommer til å jobbe 

hard med å styrke dette til neste år. 

Vi arrangerte også i år Jæren Sparebank cup med deltakelse av rett i underkant av 100 lag. Mange 

dugnadstimer blir lagt ned her. I tillegg hadde vi Tine fotballskule, men her hadde vi færre påmeldte enn 

tidligere. Vi ser på tiltak som kan øke dette i 2019. Vi hadde også merkedag på stadion etter noen år uten og 

det var også ett positivt arrangement. 

Rekrutteringen på guttesiden er fremdeles meget god selv om vi ser en tendens til færre spillere i enkelte 

årsklasser, spesielt i alderen 13-16 år. I aldersgruppen 6-12 år har vi lag i alle klasser og det gror og jobbes godt 

i barne og ungdoms fotballen i klubben. På jentesiden er der litt færre spillere, men det har vært stabilt med 
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spillere spesielt i aldersgruppen 13-14 år som vil danne grunnlaget for en stor J15 gruppe i 2019. Vi har en god 

dialog inn mot KKE for å styrke samarbeidet noe vi håper kan føre til at flere jenter ønsker å spille fotball i 

Klepp. 

Økonomisk sett så havnet vi rundt 200k lavere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak innkjøp av nye 

drakter for hele Fotball bredde. I tillegg så ser vi en trend i med sviktende inntekter på egne arrangement og 

dugnader, ett eksempel er juletresalget som er nesten halvert fra i fjor. Men vi har hatt stor fokus på 

kostnadskontroll og har klart å begrense budsjett sprekken ved å redusere noe av utgiftene, f.eks. utstyr. Vi 

kommer til å fortsette med å ha fokus på kostnads kontroll også til neste år og vil spesielt fokusere på å ha en 

god oversikt over utstyrsbruken inn mot avtalen med Scantrade. Vi ser også på nye tiltak som vi håper kan 

bidra til at vi øker inntektene fra i år.  

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 og bidratt i ulike 

utvalg og inn mot arrangementer. I tillegg vil vi takke 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. Det er godt å se at vi fortsatt har 

mange engasjerte medlemmer som legger ned mange dugnadstimer og det er vi veldig takknemlige for. 
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ÅRSMELDING TURN/BARNEIDRETT 2018 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER: 

STYRET 2018 

Leder:  Reidun Skretting  

Nestleder: Linn Skretting 

Sekretær: Lene Kaspersen 

Medlem: Nelly Engelsvoll 

Medlem: Jomar Rosland 

Barneidrett: Linda Øvrebø 

Valgkomité: Styret 

I 2018 har det fortsatt å øke med gymnaster på barnepartiene. Vi har også i år, måtte sette inntaksstopp på det 
yngste trampettpartiet, her er venteliste.  Da vi startet i høst, fikk ikke vi kabalen til å gå opp, vi manglet 
trenere på 1-4 trinn turn.  

I høstsesongen har det vært en del utskifting av trenere på trampettpartiene, men her løste det seg til slutt.  

Trenerne stiller og opp når vi har arrangementer og går dugnad. Dette er noe vi i styret er veldig takknemlige 
for. 

Styret vil rette en stor takk til alle som hjelper med dugnad. Uten denne hjelpen hadde det ikke vært mulig å 
drive denne gruppen.  

Det er alle fra de minste gymnastene som selger Kleppkort, leverer gevinster til basar og juleoppvisning, til de 
eldre som og leverer gevinster, selger Kleppkort og er med og går dugnad.  

Vi var arrangør av Kretsturnstevne for voksne, og da gikk de voksne gymnastene og trenerne dugnad hele 
helgen.  

Tusen Hjertelig Takk til alle. 

Jeg takker nå av som leder i turn, og vil ønske ny leder velkommen og lykke til. Det er en fin gruppe å være 
leder for. 

 

Hilsen Reidun 

Leder av Turngruppa 
 

MØTER 

Det har vært avholdt 3 styremøter. 24 saker har blitt behandlet. Det er og avholdt 3 møter i forbindelse med 

Kretsturnstevne for voksne vi arrangerte i juni. Reidun Skretting har deltatt på idrettslagets styremøter etter 

ordningen der gruppelederne er en del av hovedstyret.  

 

REPRESENTASJON 
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Reidun Skretting deltok på RGTKs Utviklings og Samarbeidskonferanse som ble avholdt på Sola i januar. NGTFs 
Forbundsting i Bodø i april 
 

TILLITSVERV 

Magne Hodne: Leder RGTKs ærestegnutvalg, leder NGTFs hedertegnskomite 

Reidun Skretting: Medlem i valgkomiteen for RGTK, varamedlem Rogaland Idrettskrets. 

Lene Kaspersen: Medlem GU Ungdom RGTK 

Heidi Marie Taksdal: Medlem av teknisk komite Gymnastics for Alle i UEG (Den europriske turnunionen), 

Ledere Breddekomite NGTF,  revisor RGTK  

ARRANGEMENT 

- 24. februar – Turnfest 
- 2.- 3. juni Kretsturnstevne for voksne  
- 20. oktober - Basar 
-  2. desember – Juleoppvisning 

 

BARNEIDRETT 

Barneidretten er en gjeng glade unger som trivs med lek og balansetrening. Det er full fart på hver trening. Det 

er nå totalt 70 stk som går på barneidretten. 

Vi trener mandag, tirsdag og torsdag alt etter alderstrinn. 

De som har vært trenere er: Kristina Braut, Tommy Mydland, Cecilie Andersen, Linda Øvrebø, Bård Skogsholm. 

Vi hadde sommeravslutning med litt mat og utdeling av medaljer. Til jul var vi med på juleoppvisningen i 

sammen med turngruppa. Det var veldig kjekt. 

Linda Øvrebø 
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ÅRSMELDING KLEPP KVINNER ELITE 2018 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder Else Karin Stangeland 
 

Styremedlem sport Tor Åge Rises 

Styremedlem Maren Storhaug Fosse 

Styremedlem Per Harald Pedersen 

Styremedlem Silje Thorsen  

Det er i år avholdt 9 styremøter og behandlet 37 saker.  

 

REPRESENTASJONER: 

Repr. på RFK kretsting: Else Karin Stangeland 

NFFs forbundsting: Tor Åge Risnes og Maren Storhaug Fosse 

 

MØTER, KLUBBLISENS, AKTIVITETER, SAKER OG ØKONOMI 

Styret har også i år vært gjennom et aktivt driftsår. Styret sin viktigste oppgaver er fortsatt å styrke 

organisasjonen samtidig som vi må utvikle oss innen sporten. Her er det gjennomført tiltak som klubb-besøk, 

kontakt med media med mer.  

 

ARRANGEMENT  

Vi har gjennomført gode arrangement på våre hjemmekamper gjennom hele sesongen. Vi har gjennomført 

kampmøter i god tid før avspark foran hver kamp i Toppserien. 

Det har større publikumsinteresse i 2018 enn tidligere år.  Styret tar dette som en god indikasjon på at gode 

sportslige resultater i stor grad påvirker tilskuer oppmøte ved kamper. 

En stor takk til bredden med Monica Hermansen i spissen som har vært flotte bidragsytere for oss. Enn stor 

takk til også til alle jentene på våre aldersbestemte Klepp lag som har vært ballhentere. 

Et viktig tiltak for oss i forhold til å bygge relasjoner mellom de unge og de etablerte. Toppseriejentene har også 

i år vært på besøk rundt i klubber for å markedsføre idretten og klubben. Jentene har vært på klubb besøk i 

lokale klubber også i år. I tillegg har lokale klubber vært balljenter i tillegg til våre egne aldersbestemte lag. 

Balltivoli flyttet vi fra Kleppeloen til Klepp stadion dette året da værgudene for første gang siden vi startet opp 

familiearrangementet ikke spilte på lag med oss. Vi valgte å kjøre dette arrangementet på helgen som Klepp 24 

blir arrangert. Vi var misfornøyd med oppmøtet i 2017 da vi ikke valgte å arrangere dette på same helg som 

Klepp 24. Det ble ingen suksess å flytte arrangementet til Klepp stadion. Vi vet ikke om det var at vi flyttet 

arrangementet eller at folk velger andre aktiviteter som gjør at vi ikke fikk klaff denne søndagen. Det er slik at 

dette er et familiearrangement for Klepp IL, men medlemmene svikter arrangementet. Vi har derfor bestemt at 



Side 16 av 29  

vi i 2019 ikke vil gjennomføre dette i nåværende form. Kirsten Gaard har vært primus motor for å få dette i 

stand. En stor takk til henne og Klepp elite sine spillere har stått på poster. 

 

ØKONOMI 

Inntektene ble ca.kr 3.577.mill, mot budsjettert kr 3.173 mill. Utgiftene var på ca. kr 5.045 mill. mot budsjettert 

kr 4.693. Vi har i år blitt tilført nye midler fra Toppfotball kvinner med kr 300.00 for markeds og media stilling, 

talentutvikling kr 100.000 og proffdag kr 100.000. Proffdagen gjør det mulig for oss å trene en dag på dagtid 

hvor klubben disponerer spillerne hele dagen. Årets sølvmedalje i serien ga oss premiepenger på 300.000,-. 

Også i år fikk vi ekstraordinært tilskudd fra Klepp Kommune. 

 

SPORT  

Det var mye å glede seg over i 2018. Klepp Elite tok sølv i serien i 2018. Dette var en meget sterk prestasjon og 

vi er veldig stolte over det arbeidet som trenerapparatet med Oliver Harder og Nick Loftus spissen har fått til 

med årets lag. Det hele toppet seg da Klepp tok skalpen til LSK i deres egen lekestue LSK hallen og sikret 

sølvmedaljen to serierunder før slutt. At vi også slo Avaldsnes i siste hjemmekampen i 2018 gjorde godt for det 

grønne Klepp hjertet. Sist gang laget tok sølv i serien var i 1988. I konkurransen årets arrangør i Toppserien i ble 

det 3 plass på oss i 2018. Men det sluttet ikke med det. Klepp Akademi laget som spiller i 2.divisjon gjorde også 

en flott sesong og plasserte seg som nr.3 på tabellen.  

Og sist men ikke minst vi spilte oss frem til NM finalen for J 19 nok en gang. Etter å ha slått ut sterke 

Trondheims/Ørn i semifinalen var vi klar for finale i Telenor Arena mot Stabæk. Kampen ble vist på NRK og våre 

jenter måtte finne seg i å være favoritter. Vi fikk en i fleisen av Stabæk i 1 omgang. Når jentene kom ut til spill i 

2.omgang var det mord i blikket og full fokus. Jentene snudde kampen og kunne heve pokalen etter seier 3-1 

og Stabæk. En fantastisk kamp av alle jentene og flott omtale i alle medier. Seieren gav også klubben kr 30.000 i 

premiepenger fra NFF. I tillegg vanket det seiersbonus fra noen av våre samarbeidspartnere. 

Det har vært jobbet målbevisst og godt av det sportslige apparat og spillerne for å nå målene som er satt. 

Styret er evig takknemlig for den jobben som legges ned for å nå målet om en gang å stå øverst på pallen. 

Spesielt må vi framheve hovedtrener Olli Harders svært omfattende og utrettelige innsats både på 

treningsfeltet, og ved alle andre aktiviteter han gjennomfører for å videreutvikle laget og rammene rundt laget. 

Han har vært godt assistert av assistenttrener Nick Loftus og spillerutvikler Astrid Grøttå Ree.. 

Følgende spillere ble Norgesmestere for Klepp i J 19 klassen i Telenor Arena med seier 3-1 over Stabæk etter 

scoringer av Elisabeth Terland 2 mål og Heidi Byberg 1 mål. 

Kristin Rage, Ina Kristoffersen, Karen Kraft Vistnes, Martine Østenstad,Anette Snørteland Jensen, Vilde 

Johansen Nilsen, Martine Eikeskog, Christina Moen, Kristine Tveter, Madeleine Hille Mellemstrand, Ine Agnete 

Aarskog, Heidi Byberg, Elisabeth Terland, Matilde Alsaker Rogde, Lisbeth Ekse, Anne-Marie Fjeld, Emilie Vigdel, 

Vilde Espedal Bjørkedal, Maren Osaland Sele og Camilla Vølstad. 

Følgende spillere ble tildelt sølvmedaljer i Toppserien 2018: 

Gry Tofte Ims, Hege Hansen, Susanne Vistnes, Tuva Hansen, Maria Hella Andresen, McKenzieMarie Berryhill, 

Tameka Butt,Miriam Byberg, Kirsty Yallop, Lena Soleng Hansen, Lindsey Bruke Harris, Ina Kristoffersen, Hanne 

Kogstad, Madeleine Hille Mellemstrand, Matilde Alsaker Rogde, Elisabeth Terland,Zaneta Josseline Wyne, 

Marthine Østenstad, Malin Skogvold Runestad, Ine Agnete Aarskog. Sølvmedaljer ble også tildelt trenrer og 

støtteapparat.  

Else Karin Stangeland, leder 
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ÅRSMELDING HÅNDBALL 2018 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER: 

 

STYRET: 

Leder:    Svein Axel Johannessen 

Medlem:   Klara Fatnes 

Økonomi:   Dag Folkvord  

Medlem:   Alice Friestad 

 

STYRETS SAMMENDRAG 

Håndballsesongen 17/18 var et nytt år med stor aktivitet og høyt dugnadsnivå på både sportslige arrangement 

og andre inntektsbringende aktiviteter. 

Vårt håndballag for utviklingshemmede holder fortsatt over 30 aktive og vi er med det et av landets største. 

Økonomisk har driften vært solid og håndballgruppa klarte å nå budsjett takket svært god dugnadsånd. Ny 

dugnad i år var servering under Bylags NM, et arrangement som vi fikk takket være solid innsats under 

Landsturneringen. Våre viktigste inntektskilder utenom har vært Potetcupen og basaren. En stor dugnadsvilje i 

tillegg til flere trofaste sponsorer og støttespillere gjør at vi har en sunn drift av håndballgruppa. 

Vi har sett en viss reduksjon av aktive håndballspillere i de yngre kull og fokus på ny rekruttering vil være svært 

viktig framover. Det samme vil være å få inn nye frivillige til å ta posisjoner i arrangement, komiteer og styrer. 

Vi har startet på ny klubbhåndbok, målet er få ferdigstilt den i 2018.  

ANSATT TRENER 

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

BEACH HÅNDBALL: 

Klepp IL var arrangør av Region Sørvest sin beach turnering. 14 dager til endes med stor aktivitet og mye moro 

på sanden utenfor det hvite hus på stadion. 

UTFORDRINGER FORAN SESONGEN 2018/19 

Hallkapasitet Håndballgruppa står overfor store utfordringer når det gjelder hallkapasitet. Den manglende 

hallkapasiteten er prekær og begrenser og svekker kvaliteten på det tilbudet vi kan gi til våre treningsvillige og 

håndballinteresserte barn og ungdommer. 

• Rekruttere nye tillitsvalgte i styrer og komiteer 

• Opprettholde høy kvalitet i alle ledd nå som gruppa blir stor og mindre oversiktlig. 

• Nyrekruttering 

• Klare å opprettholde gode treningsmiljø blant ungdom og voksne der spillere stiller opp for laget sitt og 

møter til treninger og kamper i henhold til det de har blitt enige om før sesongstart 
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IDRETT FOR ALLE 

 

HU LAGET 

HU laget har nå snart fullført sitt 11. år. Det er gledelig at aktivitetsnivået holder seg stabilt høyt, noe 

som må tilskrives kontinuitet på trener/ledersiden, et godt verdimessig fundament, dyktige 

trenerteam og at laget er godt integrert i Klepp IL. 

 

Totalt sett består nå laget av 38 spillere i alderen 16-64 år. Det er ca 25-30 på hver trening. 

Av disse 38 spillerne så er: 

- 19 fra Klepp kommune 
- 8 fra Time Kommune 
- 7 fra Hå kommune 
- 2 fra Sandnes kommune. 
- 1 fra Sola kommune 
- 1 fra Stavanger kommune 

Laget har i 2018 fortsatt den positive utviklingen og framstår i dag som et lag med godt samhold, stor 

trivsel og sterk tilhørighet.  

Vi vil rette en stor takk til lederteamet som i 2018 har bestått av Marianne Rangen, Lene Iren Rangen 

og Lisbeth Midtun Ueland samt «spillende manager» Ingve Tullin Haugland. Jobben disse legger ned 

rundt vårt HU lag er imponerende. 

En stor takk også til vår hovedsponsor Hatteland Elektriske samt sponsorer Auestad Montasje, 

Farstad Catering, Jæren Industripartner samt støttespiller Team Bygg og Rogalandshus.  

LANDSRURNERINGEN 

Dette er HU lagets store høydepunkt. Turneringen er Norges største massemønstring for HU utøvere 

i fotball og håndball. Årets turnering foregikk i Bergen. Klepp stilte med 19 spillere, 9 ledsagere og 4 

trenere/ledere (totalt 32 personer). Dette året hadde HU-laget fått nye traktordrakter (som resten 

av klubben). De var storfornøyde når de reiste til Bergen. I 2019 arrangeres turneringen i Stjørdal. 

 

FOLKEPULSEN 

Klepp IL har drevet tiltak i Folkepulsen siden 2016. Folkepulsen er finansiert av Rogaland Idrettskrets, 

Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Folkepulsen skal rette seg inn mot grupper som 

ikke har tilbud i eksisterende idrettslag.  

Klepp IL har hatt to tiltak i 2018. 

PERSONLIG TRENER  

Tomek Zacharski har ledet trening for personer som har behov for å komme i gang med fysisk aktivitet, enten 

det er for å komme tilbake til arbeidslivet eller for å tilpasse seg et sykdomsbilde. Det har vært omtrent 10-12 

deltakere gjennom 2018, hvor noen av deltakerne trener individuelt og noen i mindre grupper. Tom har gjort 

en strålende jobb og har fulgt opp deltakerne på en strålende måte. Flere av deltakerne har hatt enorm gevinst 

av å være med på prosjektet og dette har store samfunnsmessige gevinster.  
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«SPREK» - TRENING FOR INNVANDRERKVINNER  

Sprek startet opp i 2016 og hadde som hensikt å aktivisere inaktive kvinner i innvandrermiljøet på Klepp. Det 

har vært ca. 15 aktive deltakere i prosjektet som har hatt trening en gang i uken. Fokuset har vært på styrke, 

balanse og tøying. Astrid Grøttå Ree har vært trener i prosjektet.  
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ÅRSREGNSKAP 2018 

 

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

Resultatet 2018 for Klepp Idrettslag totalt og for gruppene (beløp i 1000 kr): 

          Resultat 

Gruppe Inntekt Kostnad Drifts Resultat 
Års-

resultat 

etter intern 

fordel. 

10 Hovedlaget 6 260 2 263 3 998 3 998 1 627 

13 FFO 49 81 -32 -32 -32 

14 Uteanlegg 108 688 -580 -620 -620 

15 Stadionbygg 163 884 -721 -761 -761 

16 Turnhall 196 488 -292 -292 -292 

20 Idrett for alle 407 317 90 90 90 

30 Fotball Bredde 750 1 383 -633 -633 0 

40 Håndball 687 927 -240 -240 0 

50 Turn 533 463 69 69 69 

60 O-gruppe 15 45 -30 -30 0 

80 Klepp Elite 3 577 5 046 -1 468 -1 468 0 

  KIL totalt 12 745 12 584 161 82 82 

 

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 2018 er kr.161.382 og årsresultatet etter finansposter er kr.81.504 som styrker 

egenkapitalen til laget. Egenkapitalandelen er pr.31.12.2018 på 38,5%. 

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

til avtalt ramme.  

Administrasjonen i KIL har i 2018 bestått av daglig leder, adm. sekretær, markedssjef, vaktmester tjeneste, 

renholder og FFO 

Takk til: 

• Leder og økonomiansvarlig i hver av gruppene for godt samarbeid og vel utført arbeid  

• 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 
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Kleppe, 14. februar 2019 

 

Kjell Enok Grude 

Kasserer 

Klepp Idrettslag 
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BALANSE PR 31.12.2018 
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Regnskap 2018 – Budsjett 2019 

KLEPP IDRETTSLAG 
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RESULTATREGNSKAP AVD. 10 –  14 

 

2018 10 10 10 10 13 13 13 13 14 14 14 14

Klepp IL Hovedlaget Hovedlaget Hovedlaget Hovedlaget FFO FFO FFO FFO Anlegg Anlegg Anlegg Anlegg

R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                             6                          -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                   3 205                    3 405                    3 225                    3 420                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      401                       275                       117                       180                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                    1 082                    1 100                       870                    1 210                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Dugnad                           2                          -                             1                          -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                           25                          -                     89                 105                   49                 110                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                   1 142                    1 200                    1 148                    1 200                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      762                       460                       868                       500                    -                      -                      -                      -                      26                           -                         108                      -   

Sum driftsinntekter 6 593 6 440 6 260 6 510 89 105 49 110 26 0 108 0 

                         -                            -                            -                            -                     11                   33                     4                    -                       -                             -                            -                        -   

                   1 558                    1 540                    1 429                    1 574                 119                 120                   75                   66                      9                           -                           36                     33 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    250                         250                       250                   250 

                      363                       341                       366                       360                    -                      -                      -                      -                      33                           15                         26                     27 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    204                         250                       156                   220 

                         -                            -                             9                         10                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      570                       490                       460                       420                   11                    -                       2                    -                      76                           85                       219                   105 

Sum driftskostnader 2 491 2 371 2 263 2 364 141 153 81 66 572 600 688 635

Resultat (før renter og finans) 4 102 4 069 3 998 4 146 -52 -48 -32 44 -546 -600 -580 -635 

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      45                           50                         40                     35 

Resultat etter renter og finans 4 102 4 069 3 998 4 146 -52 -48 -32 44 -591 -650 -620 -670 

Andre driftskostnader

Salg kafe og varer

Egne arrangement

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter
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RESULTATREGNSKAP AVD. 15 –  20 

 

 

 

 

2018 15 15 15 15 16 16 16 16 20 20 20 20

Klepp IL Stadion Stadion Stadion Stadion Turnhall Turnhall Turnhall Turnhall Idrett for alle Idrett for alle Idrett for alle Idrett for alle

R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             50                         75                     75 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                          -                            -                           88                          -                      -                      -                     29                    -                       -                           320                       326                   245 

Dugnad                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                             6                      -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                        13                         15                           9                         16                 190                 160                 167                 165                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                        68                         55                         65                         55                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Sum driftsinntekter 82 70 163 71 190 160 196 165              -                  370              407 320 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                        88                         56                       100                         82                   88                   92                 100                   98                     -                           224                       241                   209 

                      250                       250                       250                       250                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      315                       175                       249                       185                 269                 271                 269                 273                     -                             -                            -                        -   

                      151                       140                       183                       180                 214                   87                 120                   85                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             50                         38                     90 

                        15                         25                       101                         80                     6                     6                    -0                     0                     -                             35                         37                     10 

Sum driftskostnader 819 646 884 776 576 455 488 456 -           309               317             309

Resultat (før renter og finans) -737 -576 -721 -705 -386 -295 -292 -291 -            62                  90                 11

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                         44                         40                         40                         35                    -1                    -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Resultat etter renter og finans -781 -616 -761 -740 -385 -295 -292 -291 -           62                 90                11

Salg kafe og varer

Reis/opphold; serie/cup/leir

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Andre driftskostnader
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RESULTATREGNSKAP AVD. 30 –  50 

 

2018 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50

Klepp IL Bredde Bredde Bredde Bredde Håndball Håndball Håndball Håndball Turn Turn Turn Turn

R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      157                          -                         115                          -                   145                   83                 213                   90                     -                             -                            -                        -   

                        90                         40                           9                         20                   11                    -                       5                    -                       -                             -                             2                      -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                          -                            -                            -                            -                   101                    -                     30                    -                      22                           22                         26                      -   

Dugnad                         66                       200                         65                       180                   97                   62                   93                   69                    26                           -                             3                      -   

                      173                       220                       209                       200                 143                 181                   71                 144                  100                         233                       233                      -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      192                       200                       179                       185                   85                   80                   64                   65                    65                           50                         62                     55 

                      260                       250                       172                       240                 212                 170                 211                 210                  249                         155                       207                   155 

Sum driftsinntekter 938 910 750 825 795 576 687 578 463 460 533 210 

                        81                          -                           76                          -                     71                   42                   70                   42                     -                             10                          -                       10 

                      411                       470                       399                       460                 360                 373                 316                 374                  104                         120                         93                   125 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                          0                          -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      116                       210                       162                       180                 169                   55                   19                   37                  101                             6                        -15                       4 

                      688                       652                       746                       635                 388                 419                 522                 379                  215                         296                       385                   124 

Sum driftskostnader 1 296 1 332 1 383 1 275 987 888 927 832 420 432 463 263

Resultat (før renter og finans) -358 -422 -633 -450 -193 -312 -240 -254 43 28 69 -53 

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Resultat etter renter og finans -358 -422 -633 -450 -193 -312 -240 -254 43 28 69 -53 

Administrasjon

Salg kafe og varer

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Andre driftskostnader
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RESULTATREGNSKAP AVD. 60 –  80, OG KLEPP IL SAMLET 

2018 60 60 60 60 80 80 80 80

Klepp IL O. gruppa O. gruppa O. gruppa O. gruppa Klepp Elite Klepp Elite Klepp Elite Klepp Elite Sum Sum Sum Sum 

R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019 R-2017 B-2018 R-2018 B-2019

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                     46                   70                   74                 100                    46                           70                         74                   100 

                         -                            -                            -                            -                     96                 100                 184                 180                  398                         183                       519                   270 

                         -                            -                            -                            -                   539                 550                 654              1 025               3 844                      4 045                    3 970                4 540 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    401                         275                       117                   180 

Tilskudd                          -                            -                            -                            -                1 150              1 750              1 753              1 920               2 355                      3 192                    3 121                3 375 

Dugnad                          -                            -                            -                            -                     64                 140                   37                   80                  255                         402                       206                   329 

                         -                            -                            -                            -                   128                 235                 233                 375                  635                         974                       819                   829 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    203                         175                       177                   181 

                          1                           1                           0                           1                   66                   80                   70                   80               1 551                      1 611                    1 523                1 586 

                        16                         15                         15                         15                 357                 248                 573                 365               1 951                      1 353                    2 219                1 540 

Sum driftsinntekter 17 16 15 16 2 446 3 173 3 577 4 125 11 639 12 280 12 745 12 930 

                         -                            -                            -                            -                     85                   50                 109                 130                  248                         135                       259                   182 

                         -                            -                            -                            -                2 099              2 959              3 072              4 013               4 836                      5 953                    5 859                7 033 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    500                         500                       500                   500 

                         -                            -                            -                            -                       1                     3                     6                     5                  981                         805                       916                   849 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    570                         477                       459                   485 

                         -                            -                            -                            -                   694                 719                 706                 645               1 080                      1 040                       919                   966 

                          8                           8                         45                           8                 900                 962              1 152                 865               2 875                      2 977                    3 671                2 626 

Sum driftskostnader 8 8 45 8 3 778 4 693 5 046 5 658 11 089 11 886 12 584 12 642

Resultat (før renter og finans) 10 8 -30 8 -1 332 -1 520 -1 468 -1 533 550 394 161 288

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      88                           90                         80                     70 

Resultat etter renter og finans 10 8 -30 8 -1 332 -1 520 -1 468 -1 533 462 304 82 218

TOTALT

Lønn & godtjørelse km/kost

Salg kafe og varer

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Andre driftskostnader
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NOTER TIL REGNSKAP FOR KLEPP IDRE TTSLAG 2018 

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse der inntekter og kostander regnskaps-føres når de er 

henholdsvis opptjent og påløpt.   

Resultat og balanse er ikke satt opp i henhold til regnskapslovens oppstillings-plan da benyttet oppstillingsplan 

anses i samsvar med god regnskapsskikk i Norge for foreninger og lag. 

 

Note 2 Ansatte 

Det har i regnskapsåret 2018 vært ansatt personell innen administrasjon og drift tilsvarende 3 årsverk.  Utøvere 

og trenere kommer i tillegg. 

 

Note 3 Egenkapital 

Egenkapital er pr. 31. desember 2018 er styrket med kr. 81.504,- fra kr. 3.056.573,- til          kr.3.141.077,-. 

Pr.31.12.2018 utgjør egenkapitalen 38,5% av totalkapitalen. 

Det er betydelige verdier i turnhall, stadion og tilhørende arealer som ikke kommer frem i balansen. 

 

Note 4 Eiendeler/driftsmidler 

Anlegg er oppført til kr.5.631.608 i balansen pr. 31.12.2018, knyttet til stadionbygg og kunstgrasanlegg.   

Anlegget er i 2018 avskrevet med kr.500.000. 

 

Note 5 Kundefordringer/Leverandørgjeld 

Utestående fordringer og kreditorer er oppført til pålydende.  Ingen fordringer forfaller mer en ett år etter 

regnskaps årets slutt. 

 

Note 6 Lønn daglig leder 

Daglig leder lønn i 2018 har vært kr.533.326. Dette er ført konto #5000 avd.10 Adm/Hovedlaget i regnskap.  

 

Note 7 Lønnskostnader fast ansatte 

Regnskapet for 2018 er belastet med: 

• Lønnskostnader på kr.4.754.459,- (konto #5000, #5005, #5010, #5100, #5150) 

• Godtgjørelser på kr.205.254,- (konto #7100, #7110 og #7111) 

• Arbeidsgiveravgift knyttet til lønnskostnader utgjør kr.663.709,- (konto #5400) 
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Note 8 Innskuddspensjon 

Ihht. lov om obligatorisk tjenestepensjon er idrettslaget pliktig til å ha denne ordningen og i 2018 er det betalt 

inn kr.24.297,-.  Dette er ført mot konto #5250/5945 avd. 10 Adm./Hovedlaget i regnskap. 

 

Note 9 Honorar til revisor selskap 

Det er i 2018 kostnadsført kr.65.409,- i revisjonshonorar for revisjon utført av selskapet Bryne Revisjon.  Dette 

er ført mot konto #6721 avd. 10 Adm./Hovedlaget i regnskap.  

 

Kleppe, 14.februar 2019 

Kjell Enok Grude 

Kasserer 

 

 


