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KIL SKs årsberetning 2009 i perioden 

22. februar 2009 – 13. februar 2010 
 

Styrets arbeid 
Følgende ble valgt på årsmøtet 21. februar 2009: 

 

Leder:    Thomas Ramstad (2 år) 

Nestleder:   Jardar Storbækken (ikke på valg) 

Kasserer:  Kjetil Neskvern (ikke på valg) 

Sekretær:   Patrick Helgesen (2 år) 

Styremedlem:   Tommy Johansen (2 år) 

Styremedlem:   Vidar Strandseter (2 år) 

Styremedlem:   Espen Svendsrud (2 år) 

Styremedlem:   Håkon Teigen Lund (1 år) 

Styremedlem:   Erik Bergerseter (1 år) 

 

Varamedlemmer valgt for ett år: 

1. Varamedlem:  Morten Aasum 

2. Varamedlem:  Jonas Krabseth 

3. Varamedlem:  Aleksander Kristiansen  

4. Varamedlem:  Stian Bergerud 

5. Varamedlem:  Finn Erik Karlsen 

 

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 og administrasjon av 

medlemsmassen. I tillegg har vi hatt en del ad-hoc arbeid underveis i sesongen, som blant 

annet gjennomføring av Rockefestival. Som før så sliter vi med å få gjennomført styremøter 

underveis i sesongen, noe som også er årsaken til vedtatt reduksjon av antall personer i styret, 

men vi har uansett tatt det som var nødvendig av diskusjon via telefon og e-mail. 

Arbeidsmengden øker også dette året som et naturlig resultat av at vi har hatt ganske mange 

nye prosjekt på gang i løpet av sesongen, i tillegg gir ikke den sportslige suksessen oss noe 

mindre å gjøre, men dette er jo bare positivt merarbeid som vi tar på strak arm. Ekstra 

oppmerksomhet genererer også bedre økonomi, de siste årene med økt omsetning og 

overskudd fortsatte også sist sesong, selv om vi har gitt en god slump med penger i direkte 

støtte til KIL sitter vi fortsatt igjen med et småpent overskudd. 

 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2009 hadde KIL SK 534 betalende medlemmer. Dette er en økning på 312 

medlemmer fra 2008. Det er rett og slett FANTASTISK!!! Alle tidligere rekorder er slått til 

gangs. Det blir spennende og se fortsettelsen i 2010, vi har fortsatt plass til mange flere. 

 

Turer 
KIL SK har i 2009 arrangert bussturer til alle bortekamper på Østlandet, også til 1. runde i 

cupen mot Flisa. For første gang på år og dag klarte vi å rulle av gårde alle planlagte 

bussturer. Neste sesong håper vi enda flere blir med oss ut på tur i Tippeligaen, buss er dyrt, 

vi tapte faktisk en del penger på disse turene i fjor, men å få med folk på bortekamp er tross 

alt en av våre viktigste oppgaver. 

 



Med unntak av årets bortekamp (i serien) mot Alta (takk til NRK), så har vi hatt 

representanter på plass med klubbens flagg på alle av årets bortekamper både i serie og cup.   

 

Websida 
Arbeidet med nettsiden www.kilsk.com går sin vante gang. Før seriestart la vi ut ny og kraftig 

forbedret forside. Vi tar oss av det som måtte komme, og legger ut informasjon om det mest 

nødvendige av det som skjer i supporterklubben. Forumsdelen er som vanlig godt besøkt, og 

nye debattanter har rast inn i takt med fremgangen denne sesongen. Forbedringspotensial har 

vi helt klart, spesielt i forhold til å komme ut med mer nyheter/saker på forsiden.  

 

Haraballfestivalen 
2009 ble året KIL SK utvidet repertoaret til også å omfatte arrangering av 2 dagers 

rockefestival. Dette har vært noe vi har snakket om med vokalist i Blodrødt, Mads Martinsen, 

i flere år allerede, og nå ble det endelig gjennomført i sammarbeid med Telegrafen. På scenen 

hadde vi både lokale helter og storfint besøk fra andre kanter av landet med hovedattraksjonen 

Valentourettes i spissen. Vi lærte mye av dette arrangementet. Det er mye jobb å hive seg 

over slike oppgaver, men også mye moro. Så lenge det bidro til et pent overskudd, slik at vi 

kunne bidra til å få Yngvar Håkonsen til byen, vil vi sterkt vurdere å fortsette med dette også i 

årene fremover. Rock og fotball går hånd i hånd!  

 

Da David møtte Goliat 
Også dette var en ”sak” vi i flere år hadde snakket om. De senere år har kanskje mange 

supportere av KIL sett mer bakover i historien enn fremover. Når vi så først begynner å se på 

historien så nok helt klart oppgjørene mot Juventus det som står sterkest for mange. Det var 

derfor på høy tid at vi fikk gitt ut en DVD med de historiske kampene. Hjemmekampen er 

dekket med et sammendrag på ca 50 minutter, det er dessverre ikke mulig å få tak på bilder av 

hele kampen. Bortekampen er med i sin helhet. Også denne filmen var med i ”aksjon – 

Yngvar Håkonsen”. Filmen ble i de første mnd solgt for 500 kr hvor alt gikk direkte inn i 

potten vi bidro med for å hente inn nye vensteback til KIL. 

 

Supporterutstyr 
Salget har økt i takt med alle andre fremganger. Beklageligvis gikk både vi og KIL tom for 

det meste av supporterutstyr frem mot opprykket, her tapte vi nok en god del kroner, men 

samtidig kunne vi ikke spå at det skulle bli så vilt langt ut i november. Vi fikk i det minste 

snudd oss kjapt rundt når opprykket var i havn, så nye produkter var på plass og solgte bra før 

jul. Enkelte nye produkter har vi også fått inn i år, her har vi fortsatt mye å hente, utfordringen 

blir å finne produkter med bra salgspotensial. 

  

Supportercupen 2009 
Årets supportercup ble holdt i Fredrikstad, vi stilte opp med lag bestående av individualister 

av meget varierende kvalitet. I gruppespillet ble det 1 tap, 2 uavgjort, og viktigst av alt, 1 

seier, mot et lag fra Klanen. Vi misset sluttspill på målforskjell, men vant ”banketten”! 

Neste år spilles supportercupen i Bergen.  

 

Samarbeidet med KIL Toppfotball 
Vi hadde også i år en avtale hvor vi fikk 30 % av salgssummen på produktene vi selger for 

klubben (Matchtrøyer, skjerf, luer diverse andre trøyer og gensere). I takt med økt salg over 

hele linja førte dette til mer inntekter for oss et tidligere år. Deler av denne fortjenesten gis 

direkte tilbake til våre medlemmer som får kjøpt supporterutstyret med avslag i pris. Neste år 

http://www.kilsk.com/


er vår sats for salget av KIL-produkter redusert til 20 %, men vi forventer enda større økning i 

salg av supporterutstyr denne sesongen som dermed vil gi oss enda høyere inntekter.  

 

I tillegg hadde vi rabatterte sesongbilletter som kunne benyttes både til eget felt på 

sittetribunen samt ståtribunen. 

 

Nettauksjon 
Etter sesongslutt hadde vi også i år trøye-auksjon på hjemmesiden. Nytt dette året var at vi 

også auksjonerte ut bortetrøyene som var benyttet av spillerne i løpet av sesongen. Også 

denne gangen gikk inntektene til KIL, totalt fikk vi inn 50.000 kroner. 

 

 

Sportslig konklusjon 
Et helt utrolig år. Vi har vært flere tilskuere på supporterfeltet enn på år og dag, livet på feltet 

har nådd nye høyder og mange har møtt opp til mye moro både før og etter kamp på 

Telegrafen. Vi har også blitt mange flere enn tidligere år på bortekamp. 

 

Ellers er det kun en ting å si om det sportslige denne sesongen… OPPRYKK! 

 

 

 

Resultatregnskap 2009 

 Inntekter: 2009 

Medlemskontingent 55 700 

Salgsinntekter 116 821 

Salg av bussbilletter 60 135 

Gaver fra KIL 46 985 

Haraballfestivalen 42 813 

Diverse dugnader 35 300 

Diverse gaver/spons 32 709 

Sum inntekter 390 463 

  Kostnader: 

 NSA, medlemskap -946 

Supporterutstyr med mer -94 131 

Busskostnader -87 597 

Økonomisk støtte til KIL -75 100 

Tifo -30 602 

Supporterseminaret -2 000 

Supportercupen -600 

Porto og rekvisita -11 731 

Gaver -3 649 



Styrekostnader -8 801 

Vedlikehold -8 500 

Diverse kostnader -1 450 

Banktjenester -235 

Sum kostnader -325 342 

  Driftsresultat 65 121 

  Finansposter: 

 Renteinntekter 158 

Sum finansposter 158 

  Årsresultat 65 279 

  Balansen pr. 1. januar 2010 

Eiendeler: 

 Kundefordringer 2 100 

Kontantkasse 33 763 

Bank folio 115 529 

Forskuddterte inntekter -35 850 

Gjeld til andre -2 180 

Sum Eiendeler 113 362 

  Egenkapital: 

 Egenkapital 31.12 48 083 

Overskudd 65 279 

Egenkapital 01.01 113 362 
 

 

Revisors beretning 
 

Supporterklubben mistet sin revisor etter sist sesong og har dessverre ikke fått på plass ny før 

årets årsmøte. 

 

Kontingent 
Medlemskontingenten er 150,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn (under 16 år). 

Denne kontingenten gjelder for 2010. 

 



Styret innstiller på at kontingenten blir uforandret for 2010. 

 

Styregodtgjørelse 
Til dekning av utgifter til bruk av mobiltelefon m.m. foreslås følgende årlig godtgjørelse for 

styremedlemmer i KIL Supporterklubb: 

 

Leder: 3000 kr 

Kasserer: 2000 kr 

Øvrige styremedlemmer: 1000 kr 

 

Innkomne forslag 
INGEN!! 

 

Valg 
Etter vedtak i ekstraordinært årsmøte 9. januar 2010 skal det velges ”nytt” styre i KIL SK 

bestående av: 

 

Leder 

Kasserer/Nestleder 

Bussansvarlig 

Nettansvarlig 

Tifo-/Tribunekulturansvarlig 

Salgsansvarlig 

Dugnadsansvarlig 

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

2/3 Varamedlemmer  



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 

150,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn under 16 år (2008). 

 

 

§ 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. 


