
KRISTIANSAND ISHOCKEYKLUBBS ÅRSMØTE 2019	
	

 	

Saksliste og saksdokumenter  
 	
___________________________________________________________________________ 	
 	
 	
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 	

 	
 	
 	

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 	
   	
  Sakslisten og styrets forslag til forretningsorden presenteres, jf. vedlegg  	
	

	

Forslag til vedtak:    Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes 	
 	
 	
Sak 3. Valg av funksjonærer 	
 	
  Styret foreslår:   	
     	
    Dirigent:          Frank Mersland 	
    Referent:          Vidar Strisland 	
                       Representanter til å underskrive protokoll: Guro Wasland og Natalia Uvaeva	
                    	
 	
  Forslag til vedtak:    Styrets forslag til funksjonærer vedtas 	
   	
 	
Sak 4. Behandle idrettslagets årberetning  	
   	
  Styret presenterer årsberetning for 2019, jf. vedlegg.  
 
Forslag til vedtak:    Den fremlagte beretning vedtas som årsberetning for 	
          2019	
   	
 	
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 	
   	

 Årsregnskapet for Kristiansand ishockeyklubb for 2019 gjennomgås av representant 
fra styret, jf. vedlegg. 	
 	

  Forslag til vedtak:    Det fremlagte årsregnskap vedtas som årsregnskap for 	



          Kristiansand ishockeyklubb for regnskapsåret 2019 	
 	
 	
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker  
										

											Forslag om å endre kampdrakter fra å kun ha nr på rygg til også å ha navn på rygg 

 

        Forslag til vedtak: Styret får mandat fra årsmøte til å ta saken opp på nytt til vurdering 

	

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 	
   	
  Styret foreslår at medlemskontingent fastsettes til kr 250 for enkeltmedlemskap, kr 
600 for familiemedlemskap 	
 	
  Forslag til vedtak:  Styrets forslag til medlemskontingent vedtas 	
 	
 	
Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 	
   	
  Representant for styret presenterer styrets forslag til budsjett, jf. vedlegg. 	
 	

Forslag til vedtak:    Styret forslag til budsjett vedtas som Kristiansand   
         ishockeyklubbs budsjett for 2019/20.  	

 	
 	
Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 	
 	

Styrets forslag til organisasjonsplan presenteres, jf. vedlegg. 	
 	

	 Forslag til vedtak:  Styrets forslag til organisasjonsplan vedtas 	
	

    	
 	
Sak 10. Valg 	
 	
  Valgkomiteens innstilling fremlegges, jf. vedlegg. 	
 	
   	
a) Valg av leder og nestleder 	
 	
 	
b) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer  	
 	
 	



c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan 	
      	

 	
  d) Valg av revisorer  
                    Styrets forslag:             Jostein Bergland 
																																																																					Stine Helene Sunde 

   	
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har   
 representasjonsrett: 	
 	

Styrets forslag:  	 Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter  	
     	 til de ting og møter i de organisasjonsledd klubben er  	
     	

 	
  f) Valgkomité: 	
   	

tilsluttet. 	

Styrets forslag: 	 Leder:  Guro Wasland 	
     	 Medlem: Ove Kittelsen  	
     	 Medlem: Linn C Larsen 	
     	 Vara:  	

	

	

Kristiansand	ishockeyklubb	-	årsmøte	2019		

		

Forslag	til	forretningsorden:		

1. Årsmøtet	ledes	av	valgt	dirigenten.			
2. Protokollen	føres	av	valgt	referent.		
3. Ingen	representant	gis	rett	til	ordet	mer	enn	3	ganger	i	samme	sak.	Med	unntak	for	

innledning	settes	taletiden	til	2	min.			
4. Dirigent	kan	forkorte	taletiden	og	sette	strek	for	talelisten	etter	behov.			
5. Etter	godkjenning	av	sakslisten	kan	forslag	kan	bare	fremmes	i	saker	som	står	på	

saklisten.	Tidligere	forslag	kan	ikke	trekkes	tilbake	og	nye	forslag	ikke	settes	fram	etter	at	
strek	er	satt,	eller	saken	er	tatt	opp	til	votering.			

6. Med	unntak	av	lovendringer	avgjøres	alle	vedtak	og	valg	ved	flertall	av	de	avgitte	
stemmer.	Blanke	stemmesedler	teller	ikke,	og	regnes	som	ikke	avgitt.		

7. Voteringer	er	åpne	med	mindre	en	representant	ber	om	hemmelig	votering.		
8. Dersom	ingen	forslag	oppnår	flertall	blant	de	avgitt	stemmer,	foretas	ny	votering	mellom	

de	to	forslag	som	har	fått	flest	stemmer.		
9. I	protokollen	føres	det	inn	hvem	som	har	hatt	ordet	i	sakene,	forslag	og	vedtak	med	

antall	stemmer	for	og	imot.		
10. 	

	



Styret: 
  
Leder:                 Anne Lene Hansen  
Nestleder:           Erling Foss  
Styremedlemmer: Ingunn Rafoss 
                            Bjørn T Haugen 
                            Øystein Lieberman           
                   
              
Varamedlemmer: Joe M Richard 
                    Jarle Bøhn Johnsen         
  
Valgkomité:        Ove Kittelsen   
                   Monika Jørgensen       
                           Fatme Rosano 
                           Guro Wasland 
                            
    
       
 
 
Styrets arbeid  
 
Det er avholdt 11 styremøter i perioden  
  
Fokuspunkter: 
 
Økonomi:  
Fokus på å ha en solid økonomi med god kontroll for både styret og daglig 
leder. Vi er ett arbeidende styre og vi jobber for å holde treningsavgiftene lave 
samt bygge opp kapital. Vært en positiv utvikling i forhold til 
dugnadsinnsats, sponsorarbeid og fond vi har søkt på. 
 
Utvalg:  
Vi har i året som har vært hatt en rekke utvalg og vi ser oss svært fornøyd 
med innsatsen i de ulike utvalgene. 
 
Vi har hatt: 
 

• Kioskutvalg  
• Sekretariatutvalg  
• Rekrutteringsutvalg 
• Sponsorutvalg 
• Redaksjonsutvalg 



• Skøyteskoleutvalg 
 
 

 
Dugnader:  
Prøvd å ha fokus på å få til dugnader i hele året og ikke bare på sommeren. 
Festival dugnader + Hockey Hut på Kompis. Dugnader er en viktig mulighet 
for å få ned utgifter til våre aktive medlemmer. 
 
Skøyteskolen/rekruttering:  
Vi har hatt ulike tiltak for å prøve ut forskjellige måter å rekruttere. I år har 
vi tatt kontakt med skoler, idrettsgrupper, kompis på torvet o.l. Vi har hatt 
god vekst på skøyteskolen som er for dem mellom 4-8 år. 
 
Før jul 2018 ble det gjort en iherdig innsats for å rekruttere inn spillere til 
Superlaget, men det viste seg å være svært vanskelig. Kjell Olsen og Asbjørn 
Hansen gjorde en stor innsats for å rekruttere inn nye, men etter lang tids 
innsats var det få deltakere og det ble bestemt på ett styremøte i samråd 
med trenere at vi skulle legge ned superlaget midlertidig og ta det opp igjen 
som en sak på styremøte før oppstart på ny sesong 19/18. 
 
Vantsaken: 
Vantsaken gjorde at vi ikke kunne spille nasjonal serie i årsklassene U15 og 
U18. Det viste seg at siden flere spillere kom inn på skoler andre steder enn i 
Kristiansand at U18 laget ble for få spillere til å kunne stille i seriespill. De 
som ble igjen i Kristiansand fikk tilbud på A-lag og Oldis treningene. U15 
deltok i sørvestlandsk serien. 
 
Styret vil igjen takke alle som stilte opp til intervju med fvn, de som sendte 
mailer til kommunen/politikere og en ekstra takk til Andrea E Austad som 
skrev leserinnlegg i fvn til politikere og ansatte i idrettsetaten. 
 
Vantet (pleksiglasset) på Idda Arena blir skiftet i løpet av sommeren 2019 
 
Omdømmebygging:  
Hockey-Hut, hjemmesiden, opptre ryddig og strukturert både innad i 
klubben og utad. Vi har hatt saker i lokal media, på kommunen sine sider, 
Barn i byen. Sponsorutvalget har gjort en formidabel jobb for å profilere KIK 
utad i sponsormarkedet men også å gjøre oss kjent i regionen/byen. 
 
Sosialt:  
Julebord, juletrefest (der var også Randesund hockey, Idda Hockey og 
kunstløp invitert med). Vi har også hockeymom trening som er åpen for alle 
hockeymoms på Sørlandet. 



 
Lagledermøter:  
Avholdt ett i november 2018 og ett i mars 2019 
 
Trenermøter: 
Avholdt ett i desember 2018 og ett i februar 2019 
 
Ungdomsråd: 
Alle lag har hatt representanter i ungdomsrådet, de har hatt møter og de har 
møtt på styremøter og kommet med innspill til styret. 
 
Representanter fra KIK har deltatt på en møter med idrettsetaten, 
idrettskretsen, Rogaland/Hordaland ishockey krets og forbund 
 
 
Sportslig aktivitet  
 
I sesongen 2018-2019 har KIK hatt følgende lag i seriespill og turneringspill.  

 

Serie:  

• U8 Sørvest serien 
• U9 Sørvest serien 
• U10 Sørvest serien 
• U11 Sørvest serie 
• U13 Sørvest serie 
• JU11-13 Nasjonal serie 
• U15 Sørvest serie 
• A-lag 3 divisjon Sørvest serie 

  
Det er kun Oldis laget som har spilt turneringer. 
 
 
A-laget: 
Laget er et ungt lag bestående av en blanding av spillere som begynte sin 
hockeykarriere i ung alder i KIK, rutinerte unge voksne og studenter fra UIA.  
 
Skøyteskolen: 
 
I 2018 har vi hatt to egne trenere som har sammen med Mads G. Scott hatt 
det sportslige ansvaret og fulgt modellen til hockeyforbundet sitt opplegg for 
DNSH. Vi har til nå registrert 90 påmeldte og fokuset vårt har i år vært å få 
ett U8 lag. På U8 laget er det nå 27 registrerte spillere. 
Det som har vært utfordrende i forhold til skøyteskolen har vært å finne dem 
som kan hjelpe utenfor isen. Vi har prøvd to varianter, før jul prøvde vi at U-



lagene samt A-laget stilte opp (fra U13 og oppover) og tanken var da at 
foreldre hjalp utenfor is og spillerne hjalp på is. Etter jul har vi prøvd å lage 
vaktlister med de som skal hjelpe utenfor is. Hva som har fungert best er 
ennå litt usikkert å si da det etter sesongen vil bli en evaluering av årets 
skøyteskole. 
Vi i styret ser oss svært fornøyd med gjennomføringen av årets skøyteskole 
samtidig som vi ser at organiseringen utenfor isen kan bli bedre. 
 
Kretslag: 
Denne sesongen har vi 2 gutter som er med på sine kretslag (2004 og 2005). 
På jentesiden har vi 4 jenter som ble med på årets kretslag. De ble, sammen 
med Rogaland/Hordaland ishockey krets, kretsmestere og tok med 
gullmedaljer og pokal tilbake til KIK. 
 
Landslag: 
Denne sesongen har KIK hatt 1 gutt og 3 jenter på Isbjørnprosjektet. Det 
resulterte i deltakelse på både U16 og U18 landslag for jentene. 
 
VM:  
KIK har hatt sin første VM spiller med deltakelse i U18 VM for jenter. Det ble 
avholdt i Dumfries Skottland. Det ble en sølvmedalje i B VM.  
 
Trenere og dommere:  
I år har vi kun hatt lokale dommere i U-serier. På A-lags kampene har hatt 
eksterne dommere. Vi har hatt trenere på kurs også keepertrener har vært 
på kurs. Alle trenerne våre har trenerkurs på det nivået de skal være trenere 
på. (Vi følger NIF sine krav).  
Vi i styret har en kontinuerlig dialog med daglig leder om trenernes behov for 
utdanning. 
 
Samarbeidsavtale med Randesund: 
 
Samarbeidsavtalen som ble inngått av styret 2017-18 ble besluttet av ett 
enstemmig styre å avsluttes i November 2018. Samarbeidsavtalen ble 
avsluttet på møte med Randesund i desember 2018.  
Det har nå i mars 2019 vært samtaler om å inngå en ny samarbeidsavtale og 
da i forhold til skøyteskolen, foreløpig er dette bare blitt sendt utkast til 
avtale, ingen ny avtale er foreløpig inngått. 
 
Arena for utvikling: 
 
Klubben har også i 2018 vært en arena for utvikling av gode holdninger hvor 
barn og unge får mulighet til å utvikle seg optimalt ut fra egne forutsetninger 
i tråd med kjerneverdiene: 
  



• Engasjement - hardt arbeid og innsats  
• Ærlighet - på og utenfor banen  
• Samarbeid - som lagspiller  
• Stolthet - Utøver med stolthet til klubben og sporten  
• Respekt - for alle aktører  
• Kameratskap – sosiale bånd på tvers av geografisk og alders tilhørighet  
• Inkludering 
• Mangfold 
• Likestilling 
 

 
 
Ansatte  
 
Klubben har 1 ansatt, det er daglig leder/sportslig leder. 9 trenere har blitt 
kompensert via innleverte kjørelister, hvor det er gitt ett øvre tak som kan 
innrapporteres pr trener. De ansatte lønnes tilsvarende ca 0,7 årsverk.  
  
Økonomi  
 
KIK sin økonomiske situasjon er bra. Treningskontingenten for 2018/2019 
er delt opp i 2 delbetalinger fordelt på 2 regnskapsår.  
Sponsorinntekter, dugnadsinntekter har økt. I tillegg var klubben også vært 
så heldig å vinne førstepremien i spareskillingsbanken sin lykkeskilling 
2018.   
 
På årsmøte 2017-18 fikk vi innspill i forhold til rabatter, økonomisk bistand 
til medlemmer men også til innkjøp av keeperutstyr: 
  
Året 2018-19 har Styret i KIK hatt stort fokus på disse punktene og vi har på 
lagleder møter bedt lagledere være spesielt oppmerksomme på dette. Vi har 
hatt noen saker der vi har diskutert behov, men vi har ikke fått noen 
konkrete henvendelser på spesifikke summer eller behov for at klubben skal 
dekke utgifter. 
 
Vi har i år innført studentrabatt og søskenrabatt samt hatt mange 
muligheter for dugnad. Fratrekk i år ble satt til 625,- samme fratrekk om det 
var første eller tredje dugnad. Det ble gjort for at det skulle forenkle arbeidet 
med fratrekk på treningsavgift. Summen på dugnadsfratrekket ble også 
brukt som sum på andre rabattordningene. 
 
Vi har hatt fokus på utstyr til keepere, vi har hatt dette også oppe på 
lagleder og trener møter og vi har ikke fått tilbakemeldinger på at det er ett 
udekket behov. 
 



 
Medlemstall 
 
337 betalende medlemmer i 2018. 
Aktive medlemmer i 2018 var 190 stk. Fakturert i år (2019) 337 stk. 
 
Høsten 2018 fikk vi i styret beskjed fra Vest Agder idrettskrets om at det var 
mottatt flere henvendelser fra personer om at KIK opererte med feil i 
medlemslistene og at vi oppgav medlemmer hos oss som ikke var medlem 
lenger og nå var meldt ut. Vi ble pålagt å fremvise medlemskapslister samt 
kontoutskrifter med innbetalte kontingenter. Vi i styret så svært alvorlig på 
denne henvendelsen, men samtidig var vi glad for at vi nå kunne få orden på 
de spekulasjonene som har vært rundt dette. Alt som kretsen etterspurte ble 
sendt inn og vi har hatt tett dialog med både kommunen, idrettskrets og 
idrettsforbundet, og vi svært er glad for at saken nå er avsluttet uten 
merknader på medlemsjuks.  
 
Avslutning: 
 
2018 har vært et utrolig bra år både sportslig og holdningsmessig. 
Inkludering, rekrutering, omdømmebygging, samarbeid og vennskap har 
stått sterkt blant oss alle.  
 
Takk til alle trenere, støtteapparat, spillere og foreldre. Det er dere som gjør 
KIK til den beste ishockeyklubben i Norge. 
 
                                                                                        -Styret- 
 
 
 
 



SALGSINNTEKT

-237 373 3011 - SPONSORINNTEKTER, AVGIFTSPLIKTIG -108 400

-16 929 3013 - Kiosksalg

 3014 - Butikksalg -46 797

-36 152 3060 - UTTAK AV VARER -6 546

135 343 3090 - Avsetning påløpt inntekt/kreditnota -126 313

-544 289 3210 - SALGSINNTEKTER KONTINGENTER -270 399

-309 250 3211 - SALGSINNTEKTER DUGNAD -103 645

-96 897 3213 - KIOSKSALG -116 694

-2 850 3215 - EVENT -4 300

-2 645 3218 - SALG DRAKTER

-19 430 3222 - Utstyrsleie -30 950

 3223 - Trener -1 400

 3224 - KIK Skill Camp/Ettermiddagstrening -67 709

-380 305 3410 - ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUSJONER -29 368

-1 510 778Sum SALGSINNTEKT -912 521

ANNEN DRIFTSINNTEKT

 3600 - LEIEINNTEKTER FAST EIENDOM -337

-26 028 3901 - INNTEKTER - NORSK TIPPING GRASROTANDEL -19 588

-61 325 3902 - MOMSKOMPENSASJON -69 975

-100 441 3903 - LAM inntekter NIF - lokale aktivitetsmidler -93 337

 3906 - AVTALE THON HOTEL KRISTIANSAND -44 750

-187 794Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT -227 987

-1 698 572SUM DRIFTSINNTEKTER -1 140 509

VAREKOSTNAD

49 771 4300 - Varekjøp kiosk 43 245

9 594 4301 - MAT IFM CAMP 4 237

 4310 - VAREKJØP BUTIKK 9 180

45 190 4390 - VARELAGERJUSTERING 49 087

104 554Sum VAREKOSTNAD 105 749

LØNNSKOSTNAD

 5000 - LØNN TIL ANSATTE 151 229

295 500 5002 - MÅNEDSLØNN M/AGA 230 500

9 512 5004 - LØNN, IKKE OPPGAVEPLIKTIG

35 460 5010 - FERIEPENGER 37 560

41 666 5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT 32 501

5 000 5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 5 296

 5920 - YRKESSKADEFORSIKRING 699

387 138Sum LØNNSKOSTNAD 457 784

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

19 914 6100 - FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER

79 570 6300 - LEIE LOKALER 70 442

Kristiansand Ishockeyklubb

2018
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2018

RESULTAT

periode 1-12 2017



 6360 - RENHOLD 691

58 6490 - ANDRE LEIEKOSTNADER 1 100

 6510 - HÅNDVERKTØY 680

18 493 6540 - INVENTAR 28 558

15 320 6551 - DATA HARDWARE/PROGRAMVARE

 6560 - REKVISITA 2 836

227 949 6570 - DRAKTER OG UTSYR TIL MEDLEMMER 94 823

5 672 6620 - REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 4 978

20 064 6700 - REVISJONS- OG REGNS.HONORAR 30 181

7 883 6740 - KOSTNADER NORGES ISHOCKEYFORBUND 12 568

8 000 6741 - DELTAKERAVGIFT 11 495

50 038 6742 - LAGAVGIFT 47 940

16 913 6744 - Dommerlisenser

 6745 - Utøverlisens 585

40 778 6751 - GODTGJØRELSE FOR ØVRIG DOMMER 32 206

48 860 6752 - KILOMETERGODTGJØRELSE DOMMER 35 276

13 984 6753 - GODTGJØRELSE KOST OG OVERNATTING 28 254

3 600 6755 - UTLEGG IFM DOMMEROPPDRAG 12 492

 6756 - Trenergodtgjørelse 10 500

7 500 6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER

171 6800 - KONTORREKVISITA 1 035

 6820 - TRYKKSAKER 938

997 6840 - AVISER TIDSSKRIFTER MV.

2 370 6860 - MØTE, KURS, OPPDATERINGER 10 486

2 345 6861 - AVSLUTNINGER JUL/SOMMER 1 114

6 000 7100 - BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 20 613

-6 000 7101 - Påløpt kjøregodtgjørelse 6 000

128 102 7140 - REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 36 086

 7142 - OVERNATTING THON HOTEL KRISTIANSAND 44 750

69 553 7320 - REKLAMEKOSTNADER 37 674

 7400 - KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 5 811

4 580 7420 - GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 14 158

4 300 7500 - FORSIKRINGSPREMIER 11 684

732 7560 - SERVICEKOSTNADER 3 775

771 7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 150

1 240 7775 - OMK SEN BETALING 1 740

 7790 - ANDRE KOSTNADER 1 914

 7791 - ØREAVRUNDING

799 755Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 623 532

1 291 447SUM DRIFTSKOSTNADER 1 187 066

-407 125Sum DRIFTSRESULTAT 46 557

ANNEN RENTEINNTEKT

-2 684 8051 - RENTEINNTEKTER BANK -1 318

Kristiansand Ishockeyklubb

2018

Side 2
13.03.2019 10:14:30

Siri

2018

RESULTAT

periode 1-12 2017

-2 684Sum ANNEN RENTEINNTEKT -1 318



ANNEN RENTEKOSTNAD

2 8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER

692 8155 - RENTER LEVERANDØRER 255

694Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 255

-409 115Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 45 494

-409 115Sum ORDINÆRT RESULTAT 45 494

-409 115Sum ÅRSRESULTAT 45 494

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

 8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL -45 494

Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL -45 494

-409 115Sum RESULTAT

Kristiansand Ishockeyklubb

2018

Side 3
13.03.2019 10:14:31

Siri

2018

RESULTAT

periode 1-12 2017



 
Her er forslaget til innstilling fra valgnemda: 
 
Styreleder: Anne Lene Hansen 
Nestleder: Andreas Myhre 
Styremedlemer: Øystein Libermann, Bjørn Tore Haugen og Ingunn Rafoss 
Vara: Erling Foss og Jarle Johansen 
 
Med vennlig hilsen 
Valgnemda 


