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7. Forretningsorden, årsmøte i Kongsvinger Idrettslag 29. april 2021

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

2. Valgt sekretær fører protokollen. Protokollen skal underskrives av valgte medlemmer
senest 2 uker etter årsmøtet.

3. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av
hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til:
- 5 min. første gang.
- 2 min. andre og tredje gang.

Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. Ønsker 
medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan 
oppdatere talerlisten.  

4. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov.

5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov og
idrettslagets lovnorm fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår
skriftlig eller om det stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene
regnes ikke som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking.

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot, samt
hvem som har hatt ordet i saken.

7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig og
være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, etter at
strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.

8. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens
måte å lede møtet eller voteringen på.
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8. Årsberetning

Vi drifter og vedlikeholder klubbhuset og har et godt samarbeid med lagene som har 
kontorer der samt banemannskap og andre på Gjemselund. Klubbhuset er godt belagt og 
benyttes både til kurs, møter og arrangementer i regi av lagene i alliansen. For 2020 har det 
vært begrenset med møteaktivitet på grunn av Covid-19 pandemien.  

Styre: 
Leder: Jannicke S. Mykkestue 
Nestleder: Henning O. Kjøk 
Kasserer: Mette Haarr 
Sekretær: Johan Sjøberg 
Medlemmer: Kari Isnes 

Frode Ek Skarnes 
Varamedlemmer: Martin Norstrøm 

Kent Inge Waaler 
Kontrollutvalg: 
Medlem: Øivind Torgersen 
Medlem: Inger Aasen 
Varamedlem: Hannah Rimfeldt 

Valgkomité: 
Leder:  Tom Cato Vangen 
Medlem: Reidun Slettum 
Medlem: Gry Høgberg 
Varamedlem: Martin Skogrand 

Medlemsoversikt pr. 31.12.2020 

Klubb: Antall medlemmer: 

KIL Friidrett 242 

KIL Håndball 341 

KIL Ski 32 

Kil Toppfotball 154 

KIL Fotball 737 

KIL Turn 335 

KIL Ishockey 368 

Hovedlaget 14 

Sum medlemmer pr. 31.12.20 2223 

Klubben har 2 ansatte, og kan også i 2020 vise til god økonomi selv om vi i dette spesielle 
året har innvilget 6 måneder husleiefritak for KIL Toppfotball og KIL fotball. Vi har heller ikke 
krevd inn medlemskontingent fra våre idrettslag i det krevende Corona-året 2020 for å 
avlette lagenes økonomiske utfordringer.  

Styremøter 
Det er avholdt 7 styremøter i 2020, og det har vært 59 saker til behandling. 
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Aktiviteter i perioden 
På grunn av pandemien ble mange av de planlagte aktivitetene lagt på is, men følgende 
aktiviteter har allikevel blitt gjennomført i 2020: 

- Styret har deltatt på KIL-lagenes årsmøter.

- Styret har bistått lagene ved lovspørsmål, gitt innspill til avvikling av årsmøter og

bistått ellers etter behov.

- Styret har hatt tett oppfølging av lagene ift. status aktivitet/økonomi i Corona-året

2020.

- Styremedlemmene har fra 2020 hatt fadderording overfor våre idrettslag for å være

enda mer informert om hva som foregår i lagene. Dette har blitt godt mottatt.

- Klubben har vært representert på årsmøtet i Kongsvinger Idrettsråd.

- Oppgradering av skihytta på Tjernsli ble ferdigstilt i 2020. Ny festeavtale ble

utarbeidet og underskrevet sommeren 2020. Skihytta driftes av KIL Ski, og det ligger

planer for bruk av hytta for allmennheten.

- Klubben var representert på Innlandet Idrettskrets sitt ekstraordinære kretsting 24.

september via Teams. Jannicke S. Mykkestue sitter som nestleder i Innlandet

Idrettskrets sitt styre.

Kongsvinger 14.04.2021 
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Styrets økonomiske beretning  
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Kontrollutvalgets beretning 
 

 
 

 
10. Innkomne forslag og saker 
Ingen innkomne forslag eller saker.  
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11. Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret for 2021. 
 
Kontingent for de som kun er medlemmer i hovedlaget:               Kr. 100,- 
 
Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av Kongsvinger IL. 
 
 

12. Budsjett 
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13. Organisasjonsplan 
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Sak 14. Årsplan 
 
Utgangspunktet for Årsplan vil være Kongsvinger Idrettslags virksomhetsplan for perioden 
2021-2023. Arbeidet med virksomhetsplanen er under arbeid, og planlegges vedtatt i løpet 
av 2021.  
 
Begrenset aktivitet grunnet Covid-19 har vært premissgivende for lavere aktivitet i 2020, 
sammenlignet med «normale» år. Av smittevernhensyn ble det ikke arrangert møter med 
lederne i lagene i 2020. 

Kompetanse og klubbutvikling 

Mål:  
Vi skal i perioden 2021-2023 ha bidratt til at samtlige klubber har besluttet å gjennomføre 
kompetanse- og klubbutviklingsaktiviteter tilpasset egen situasjon. 

Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Klubben har som mål å arrangere eller være 
medarrangør for minst to relevante kurs for lagene. 
Herunder bør styreverv, og økonomisk ansvar for 
styremedlemmer ha en prioritet. 

Styret Kurs 1: Oktober 
Kurs 2: Desember 
 

Få status fra det enkelte lag for å avdekke behov for 
videre oppfølging eller revidering av 
klubbhåndbøker. 

Styret April 

Vedta ny virksomhetsplan 2021 – 2023 Styret Senest desember 

 

Identitetsbygging 

Mål:  
Vi skal i perioden 2021-2023 arbeide for å skape stolthet, samhold og respekt for 
KIL-navnet som vår felles identitet.  

Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Involvere særidrettslagene i arbeidet knyttet til 
felles verdisett i idrettslaget. 

Styret Oktober  

 

Anlegg 

Mål:  
Klubbhuset på Gjemselund skal være et levende og positivt møtested som stilles til disposisjon for 
ansatte og medlemmer i lagene tilsluttet Kongsvinger IL.  
Skihytta skal med KIL som ansvarlig, fremstå som et naturlig og attraktivt turmål for Kongsvingers 
befolkning både sommer og vinter. 

Delmål 1: Lokalene skal ha en standard som tilfredsstiller aktuelle leietagere og andre brukeres 
behov, samtidig som at det tas hensyn til planene for «Nye Gjemselund» når investeringer 
planlegges.  
Delmål 2: Skihytta skal videreutvikles og følges opp i forhold til utleie og drift. 

Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Følge opp at utviklingen av «Nye Gjemselund» 
tilfredsstiller våre krav og behov. 

Styret Desember 

 



  Årsmøte, Kongsvinger Idrettslag 2020  

 

17 

 

Synliggjøring av hovedstyrets arbeid 

Mål: KIL-lage    Mål: 
KIL-lagene skal være godt kjent med hovedlagets rolle som en positiv og nyttig pådriver og 
støttespiller, samt hvilke aktiviteter og tjenester som tilbys.  

Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Delta på årsmøte i alle lagene. Styret Juni 

Utarbeide en oversikt over kompetanse og bistand 
lagene kan forvente å få fra hovedstyret. 

Styret Juni 

Presentere et veikart for arbeidet med 
virksomhetsplan for perioden 2021-2023 og forankre 
dette hos lagene. 

Styret Desember 

Ha fokus på sunn drift og økonomi i idrettslagene. Styret Juni 
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Sak 15. Valg 
 
15.1. Styre 
 
15.2. Kontrollutvalg 
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15.3. Gi styret fullmakt til å utneve representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 
15.4. Valgkomité 
- Leder: Tom Cato Vangen, velges for 1 år 
- Medlem: Gry Høgberg, ikke på valg 
- Medlem: Kari Isnes, velges for 2 år  
- Varamedlem: Martin Skogrand, velges for 1 år 

 

 

Sak 16.  Signaturrettigheter og fullmakter til disposisjon av konto 
 
Styret foreslår Jannicke Mykkestue og Mette Haarr. 
 
 
 

Sak 17. Avslutning 
 
 
 

 
 

 
 


