
 

 

 

ÅRSMØTE 

KIL SUPPORTERKLUBB 

9. mars 2019 

 

 

 
     

 

Dagsorden: 

    1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

    2. Konstituering: 

     a) valg av møteleder 

     b) valg av referent 

    3. Styrets årsberetning 

    4. Regnskap 

    5. Fastsettelse av medlemskontingent 

    6. Fastsettelse av styregodtgjørelse 

    7. Innkomne forslag 

    8. Valg 

 

 
 

 

 



KIL SKs årsberetning 2018 i perioden  

11. februar 2018 – 9. mars 2018 
 

Styrets arbeid 
Følgende ble valgt på årsmøtet 10. februar 2018: 

 

Leder:   Kim Michaelsen (ikke på valg) 

Nestleder:  Line Agnethe Andersson (2 år) 

Kasserer:   Thomas Ramstad (2 år) 

Styremedlem:   Vidar Strandseter (ikke på valg) 

Styremedlem:   Monica Henriksen (2 år) 

Styremedlem:   Marcus Frantzbråten (2 år) 

Styremedlem:   Roger Roll Guldbrandsen (1 år) 

Varamedlem:  Lene Elisabeth Sjøli (1år) 

Varamedlem:  Hans Christian Sjøli (1år) 

 

 

Styrets arbeid det siste året har forløpt på samme måte som før. Vi tar oss av løpende 

”driftsoppgaver” i forbindelse med hjemmekamper, drift av nettsiden/facebook og 

administrasjon av medlemsmassen. I tillegg har vi hatt en del ad-hoc arbeid underveis i 

sesongen. Som før så sliter vi med å få gjennomført styremøter underveis i sesongen, Vi har 

uansett tatt det som var nødvendig av diskusjon via chatt på facebook, telefon og e-mail som 

tidligere. 

 

Økonomisk la vi som de siste årene opp til edruelig bruk av penger for sesongen 2018, noe vi 

også klarte å holde ganske bra. Totalt sett så ender vi opp med et overskudd på ca 18.000 kr, 

noe som medfører at vi pr 1. januar 2019 har en egenkapital på nesten 160.000 kr. Vi er med 

andre ord rustet til et sportslig oppsving.   

 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2018 hadde KIL SK 493 betalende medlemmer. Det er en nedgang på nesten 

100 medlemmer fra 2017. Nedgangen er vel som forventet etter økningen som kom som 

effekt av cupfinalen i på tampen av 2016. Alle ekstra medlemmer vi fikk i denne perioden var 

også automatisk medlemmer også i 2017. Var dessverre en del av disse som falt fra i løpet av 

2018. I forhold til supporterklubber fra steder på tilsvarende størrelse er vi fortsatt ganske 

store i antall medlemmer, takk til alle som støtter oss, og heng på videre i årene som kommer 

 
 

Bussturer i 2018 
I 2018 satte supporterklubben opp bussturer til alle seriekamper på Østlandet. Til 

bortekampen mot HamKam fikk vi sendt avgårde 2 store busser som var gratis for 

medlemmer hos oss og i KIL Toppfotball. Til øvrige kamper var det dessverre få som ville 

med, vi fikk sendt avgårde en minibuss på enkelte kamper, men måtte også avlyse denne på et 

par kamper i løpet av sesongen. 

 

 

 



 

Websida/Facebook 
Arbeidet med nettsiden www.kilsk.com går sin vante gang med stadige småjusteringer. Vi tar 

oss av det som måtte komme, og legger ut informasjon om det mest nødvendige av det som 

skjer i supporterklubben. Forumsdelen har som vanlig vært brukbart besøkt, men Facebook 

har selvfølgelig tatt over og blitt vår viktigste informasjonskanal. 

 

Supporterutstyr/Supportersjappa 
Salget av supporterutstyr er heller labert om dagen. Kunne sikkert vært bedre om vi hadde tatt 

inn noe mer nytt supporterutstyr, men så lenge vi fortsatt har igjen en del på lager fra tidligere 

år så må vi først prøve å få unna dette. Tror uansett ikke på noen eksplosjon i salget selv om 

vi tar inn nye ting i sjappa. Skjerf og det mest viktigste blir uansett bestilt opp nytt, når vi går 

tom. Vi har fortsatt ingen rettigheter til å benytte KIL sin logo uten at utstyret blir kjøpt via 

Umbro. Dette begrenser dessverre vårt potensielle salg betraktelig.   

 

Samarbeidet med KIL Toppfotball 
Vår avtale med KIL på salg av supporterutstyr gikk videre på samme måte som tidligere år. 

Vi fikk i år 10 % av salgssummen på alt vi selger av KIL-produkter. Satsen vår for salg av 

KIL-produkter i 2019 er enda ikke avklart, men vi regner med at den blir som de 5 siste årene. 

 

Grevlinghiet/Supporterpuben har som før vært fast møtested før og etter kamper. Dette vil 

fortsette også i 2019. Oppmøte i 2018 har ikke vært det helt store, om hiet blir åpent etter 

kampslutt er i bunn og grunn avhengig av oppmøtet av supportere. Vi må nesten oppfordre 

våre medlemmer til å benytte seg av dette fantastiske tilbudet. Blir ikke oppmøtet bedre så må 

vi på et eller annet tidspunkt vurdere om det er noe poeng i å ha åpent også før kampene. 

 

I tillegg hadde vi som vanlig rabatterte sesongbilletter til vårt eget felt på sittetribunen, noe vi 

også har i år. Prisen nå er 1400 kr for medlemmer. 

 

Draktauksjonen 
Vi havnet i tidsklemma før jul, så KIL måtte ta seg av draktauksjonen selv etter årets sesong. 

 

Supporterlivet i 2018 
VI VIL TILBAKE TIL OPPRYKKSSESONGER OG CUPFINALE!!!  

Det er liten tvil om at vi skulle ønsket oss mer liv og rører på supporterfeltet vårt både på 

hjemmekamper og bortekamper. Alle må vite at de er hjertelig veklommene til å bidra her, 

gutta ute på krøllgresset fortjener så uendelig mye mer av oss, og vi burde vært langt flere.  

Vi har klødd oss i hodet i mange år, hva kan vi gjøre? Hva må til? For å få med flere 

engasjerte folk? Problemet er kjent for alle supporterklubber i hele landet. Har noen gode 

tanker og ideer rundt dette, ta kontakt med oss, vi vil virkelig ha mer folk, og mer liv og røre 

på alle kamper gutta våre er med på, både på Kongsvinger og på bortebane. 

 

PS! Ja ja, vi fikk i det minste satt farge på bortekampen mot HamKam fra tribunen, totalt 

parkerte dem i tribunekampen selv om de hadde slått på stortromma og invitert hele verden 

inn på gratis kamp. 

 

 

 

 

http://www.kilsk.com/


Sportslig konklusjon 2018 
Sesongen vi nå har vært gjennom kan kanskje sies å være noe av det merkeligste vi har vært 

med på, på lange tider. Tragedien før sesongstart kjenner alle til. Noe slikt er det totalt umulig 

å forberede seg på, og det setter ting i perspektiv, fotball er plutselig ikke det viktigste i livet. 

 

Etter en slik start kunne vi neppe forvente det helt store, gutta gjorde så godt de kunne i en 

tung tid. Dessverre så slet vi ganske så lenge med å plukke poeng, til slutt måtte noe gjøres, 

og da ble det som det pleier å bli, Eriksen ble sparket og alle ventet spent på hvem som ville 

bli vår nye trener. Mens vi ventet tok resultatene seg opp, etter hvert ble Mark Dempsey 

presentert som trener, og etter hans 3 første kamper begynte vi nesten å tro på opprykk alle 

sammen.  

 

Det er smått utrolig hvordan spillet kan variere i løpet av en sesong. Fra å ha vært stuck i 

nedrykksstriden så var vi plutselig med i kampen om kvalifisering og dermed opprykkskamp. 

Vi hadde føringen og full kontroll på en 5-6. plass i serien, egentlig. Men mot slutten av 

sesongen ble viktige poeng tapt helt på tampen i oppgjørene hjemme både mot Tromsdalen og 

Nest-Sotra. Dette medførte at vi måtte ut på tur til Stavanger og ta poeng mot Viking som 

jaget direkte opprykk i siste serierunde, noe som viste seg å være en rimelig umulig oppgave 

selv om vi hadde uavgjort til pause. 

 

Sesongen endte til slutt opp med 8. plass etter noe som føles som en heftig tur med berg og 

dalbane. 

 

Målet til klubben for året som kommer er å være topp 20 i landet, noe som betyr topp 4 i 

Obos-ligaen. Det takker vi ja til, og gleder oss stort til årets sesong   

 

Bli med og støtt gutta fra supporterfeltet, så snakkes vi på tribuna, HEIA KIL!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultatregnskap 2018    

Inntekter: 2 018 2017 2016 

Medlemskontingent 82 895 80 197 95 712 

Salgsinntekter 18 966 36 659 94 835 

Salg av bussbilletter 7 800 6 300 61 280 

Gaver fra KIL/andre 2 300 2 174 2 592 

Portoinntekter 945 995 855 

Diverse gaver/spons/dugnad 8 750 7 892 37 631 

Sum inntekter 121 656 134 216 292 905 

    

Kostnader:    

Medlemskap NSA og Byen Vår -2 258 -1 612 -1 318 

Supporterutstyr med mer -20 044 -644 -93 604 

Busskostnader -14 450 -7 428 -52 489 

Økonomisk støtte til KIL -21 700 -19 100 -29 000 

CD produksjon 0 0 0 

Tifo -18 141 -11 036 -37 431 

Supporterseminaret -743 -732 -3 810 

Salgsbua/puben -1 850 -1 642 -380 

Årsfest 0 0 0 

Porto og rekvisita -11 130 -7 942 -9 258 

Gaver -5 853 -3 351 -4 717 

Styrekostnader -2 100 -10 300 -17 000 

Diverse kostnader -5 537 -32 107 -15 511 

Banktjenester -304 -165 -360 

Sum kostnader -104 110 -96 059 -264 878 

    

Driftsresultat 17 546 38 157 28 027 

    

Finansposter:    

Renteinntekter/Utbytte 448 145 105 

Sum finansposter 448 145 105 

    

Årsresultat 17 994 38 302 28 132 

    

    



Balansen pr. 1. januar 2019 

Eiendeler:    

Kontantkasse 1 000 1 000 6 955 

Tifo kasse 0 0 0 

Bank folio 157 202 139 207 95 150 

Forskuddterte inntekter 0 0 -200 

Gjeld til andre 0 0 0 

Sum Eiendeler 158 202 140 207 101 905 

    

Egenkapital:    

Egenkapital 31.12 140 207 101 905 73 773 

Underskudd/overskudd 17 994 38 302 28 132 

Egenkapital 01.01 158 202 140 207 101 905 
 

 

 

 

Revisors beretning 
Supporterklubben har ikke hatt revisor de 9 siste sesongene. 

 

Kontingent 
Medlemskontingenten er 200,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn (under 16 år). 

Familiemedlemskap koster 400 kr. Denne kontingenten gjelder for 2019. 

 

Styret innstiller på at kontingenten blir uforandret også for 2020. 

 

Styregodtgjørelse 
Den økonomiske situasjonen og arbeidsbelastningen tilsier at vi ikke betaler ut 

styregodtgjørelse det kommende året. Faktiske utgifter ved til bruk av mobiltelefon, bensin 

m.m. refunderes som vanlig mot fremleggelse av kvitteringer.  

 

Innkomne forslag 
Ingen i år heller ;-) 

 

Valg 
Blir som vanlig på vår egen spesielle måte, møt opp så får du se! Leder, 2 styremedlemmer og 

2 varamedlemmer er på valg i år. 

 

 

 

 

 



Vedtekter for KIL Supporterklubb, stiftet 16. februar 1977. 
 

 

§ 1 Formål 
KIL Supporterklubb (KIL SK) er en uavhengig supporterklubb for Kongsvinger Idrettslag 

(KIL). KIL SK skal arbeide for å fremme fotballen og eventuelle andre spesielle aktiviteter i 

KIL. 

 

§ 2 Medlemmer 
Som medlem i KIL SK aksepteres alle som holder med KIL. Alle som har betalt kontingent 

for gjeldende år, har fullverdig rettigheter i KIL SK. Kun medlemmer er valgbare til tillitsverv 

i KIL SK. 

 

§ 3 Kontingent 
Kontingenten gjelder for det kalenderåret kontingenten er betalt. Medlemskontingenten er 

200,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn under 16 år. Familiemedlemskap kan inngås 

for en hel familie til 400 kr, uansett antall personer som inngår i familien. Kravet for å inngå 

familiemedlemskap er at alle personer i familien er registrert på samme postadresse (2013). 

 

§ 4 Årsmøtet 
KIL SKs høyeste myndighet er årsmøtet og innkalles av styret med minst 2 – to – ukers 

varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, beretninger, 

regnskap, forslag til kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å 

fremme og frist for innsendelse av forslag. 

 

Kun medlemmer som har innbetalt kontingent for gjeldende år har stemmerett. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. 

2. Godkjenne innkalling 

3. Godkjenne saksliste 

4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen fra møtet 

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte 

6. Behandle regnskap og revisors beretning 

7. Behandle innkomne forslag 

8. Behandle handlingsplan 

9. Fastsette kontingenten 

10. Behandle budsjett 

11. Behandle forslag til endringer i vedtektene 

12. Valg av styre 

13. Valg av revisor 

14. Valg av valgkomité for neste årsmøte 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 Årsmøtets gang 
Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom 1 – en – delegat 

krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. 

 

Styret velges for en periode på 2 – to – år. Halve styret er på valg ved hvert årsmøte. De 

øvrige komiteer har valgperioder på 1 – ett – år. Valgte tillitsmenn til KILs hovedstyre eller 

lagets grupper kan ikke velges inn i supporterklubbens styre. 

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra 

minst 1/3 av antallet ordinære årsmøtestemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret 

med minst 2 – to – ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal behandle den eller de saker 

kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Samme 

stemmerettregel som for ordinært årsmøte gjelder. 

 

§ 7 Styrets arbeid 
Styret er KIL SKs høyeste organ mellom årsmøtene. Styret forvalter supporterklubbens 

midler. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representert med både 

kvinner og menn. Styret består av minimum fem og maksimalt ni medlemmer. Styret skal 

inneha følgende funksjoner; leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. 

 

Det kan velges varamedlemmer til styret. Varamedlemmer innkalles til styremøtene, men har 

kun stemmerett hvis ett av styrets ordinære medlemmer er fraværende. 

 

Styret i supporterklubben gis fullmakt til å ekskludere medlemmer som ved sin fremferd 

skader klubbens arbeid og renommé. 

 

§ 8 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan bare forets på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer kan 

fremmes av medlemmene senest en uke før årsmøte. Forslag til vedtektsendringer fra styret 

skal være i sakspapirene. Vedtektsendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall blant 

fremmøtte stemmeberettigede. 

 

§ 9 Oppløsning 
Ved oppløsning av KIL SK skal alle udisponerte midler tilfalle et veldedig formål etter 

årsmøtets ønske. Oppløsning kan kun skje dersom to etterfølgende, ordinære eller 

ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. 

 

Disse vedtekter erstatter supporterklubbens lover av 16/2 1997. Vedtekter er første gang 

vedtatt 8. mars 2008. 

 


