
1 
 

Postboks 567  

3605 Kongsberg 

www.ilskrim.no         Dato 30.03.2017 

 

IL SKRIM 
Protokoll fra årsmøte 30. mars 2017 
 
 
Årsmøtet ble avholdt på skistua på Heistadmoen 30.mars 2017 
 
Årsmøte er for IL Skrim (Org.nr. 971308818) som overordnet juridisk enhet og for følgende 
undergrupper i IL Skrim: 
• IL Skrim Fotball (Org.nr. 999619290) 
• IL Skrim Håndball (Org.nr. 991755950) 
• IL Skrim Ski 
• IL Skrim Bueskyting 
• IL Skrim Badminton 
 
Leder for IL Skrim, Trond Stabekk innledet årsmøtet med å ønske velkommen til alle fremmøtte. 
 
 
 
Sak 1  Godkjenning av stemmeberettigede 
 
Det var 42 stemmeberettigede pluss 2 personer uten stemmerett på årsmøtet. 
 
Vedtak : Godkjent uten merknader 
   
 
 
Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 6: Orienteringssaker 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift  

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 9: Kontrollkomiteens beretning 

Sak 10: Organisasjonsplan, valg av styre og øvrige representanter 

Sak 11: Utdeling av priser 
 
Foreslått en endring: Sak 9 Kontrollkomiteens beretning tas før sak 4. årsberetningen. 
 
Vedtak: Saksliste med endring ble godkjent uten merknader 
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Sak 3  Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive 

protokollen. 
 
Trond Stabekk foreslo seg selv som møtedirigent.   
Som referent ble Anne Ribberud foreslått.  
Til å underskrive protokollen ble følgende personer foreslått:  
Anders Hovde og Kent Harald Kulleseid 
 
Vedtak:   Alle ble enstemmig valgt 
 
 

Sak 9  Kontrollkomiteens beretning  

 
Kontrollkomiteens rapport ble lest av Øystein Skottun, som begynte med å referere hjemmelen for 
kontrollkomiteen. 
 
Kontrollkomiteen har merknader til følgende tema:  
Midler etter salg av Skrimsletta;  
Kontrollkomiteen har de siste tre år presisert at det bør være en plan for disponering av midler etter 
Skrimsletta. Planen bør presenteres som en årsmøtesak.  
 
Regnskapet: 
Har fått tilfredsstillende svar med hensyn til forelagt regnskap. Men mener at midlene fra salg av 
Skrimsletta ikke skal føres underdrift, men som ekstraordinære inntekter.  
Gruppene sine regnskap bør også kunne fremstilles nå, for å kunne utøve budsjett og 
kostnadskontroll. 
 
Organisasjon: 
Det har vært vakanser i styret i 2016. Har registrert uro i medlemsmassen, at betaling uteblir, og 
pressen skriver om at IL Skrim har glemt å sende søknad om tilskudd. 
Kontrollkomiteen har fått tilfredsstillende svar på hvordan dette har blitt eller blir løst. 
 
Referater og protokoller: 
Har gjennomgått nødvendige dokumenter. Har fått tilgang på alle opplysninger det er bedt om.  
Har gjennomgått årsberetning og styrebehandlet årsregnskap. Styrets beretning og årsregnskapet er 
satt opp i samsvar med regnskapsloven. Revisor har fått forelagt revisjonsberetningen og revisor har 
avgitt «ren» beretning.  
 
Slutning: 
Materialet gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av kontrollkomiteens 
beretning. Det anbefales at hovedstyrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2016 godkjennes 
av årsmøtet.  
 
Leder:  Føring av midler er gjort i samsvar med revisor. 
Penger fra Skrimsletta står på bok og er ikke del av budsjett for neste år.   
 
Det var for øvrig ingen spørsmål til kontrollkomiteen. 
 
Vedtak:  Kontrollkomiteens beretning ble godkjent uten merknader 
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Sak 4   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. 
 
Årsrapporten for 2016 ble lagt fram av Trond Stabekk:  
-Medlemstallet er nå 2106 medlemmer. Året har handlet om å få alt til å gå rundt. Det har vært 
ubesatte verv og krevende å dekke opp alle prosesser på en god måte.  
 
- Byttet leverandør av medlemsnett og leverandør av hjemmesider, noe som skal gi en mer effektiv 
løsning og økt funksjonalitet. 
- Arbeid med klubbhus har gått framover, og bygget ser ut til å kunne påbegynnes i 2017.  
- Det er økende krav til administrasjon og håndtering av økonomiprosesser. Med bakgrunn i dette er 
det i tråd med tidligere vedtak ansatt en daglig leder i klubben, slik mange andre idrettsklubber 
velger å gjøre det.  
- Klubben har god driftsøkonomi.  
- Takker samarbeidspartnere og sponsorer som støtter opp om klubben. Uten disse ville ikke 
aktivitetsnivået kunne opprettholdes.  
- Avsluttet med å rette en stor takk til alle som bidrar for klubben!  
 
Fremlagt årsrapport herunder gruppeårsmeldinger ble satt under avstemning. 
 
Vedtak:  Årsberetningen med gruppeårsberetninger ble enstemmig vedtatt  
 

 
Sak 5   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 
Regnskapssammendraget fra 2016 ble gjennomgått av Trond Stabekk.  
Regnskapet viser driftsinntekter på 19 millioner inklusive 12 millioner fra salg av Skrimsletta, og 
totale driftskostnader på 5 millioner. Dette gir et årsresultat på 14 millioner hvorav 12 millioner er 
knyttet til gevinst ved salg av Skrimsletta.   
Likviditeten i organisasjonen er meget god.  
 
Kommentar fra årsmøtet:  
Regnskapet bør for framtida synliggjøre gruppene separat. Det er også et ønske om mer informasjon 
i forhold til klubbhus og erstatningsanlegg. 
 
Vedtak:  Årsregnskap enstemmig vedtatt  
 
 

Sak 6     Behandle saker - informasjon 
 
Status Klubbhus: Informasjonssak 
 
Kongsberg kommune en viktig samarbeidspart for klubben. Rune Fredriksen fra kommunen 
orienterte om klubbhus og kulturanleggsplanen.  
 
Jobber i kultur og velferdstjenesten som idrettsrådgiver. 
I forhold til klubbhus/ servicebygg har dette stått litt stille en periode, men er det større tempo. 
Status per i dag er at KKE kommer til å bygge og eie bygningen. Kultur og velferd kommer til å leie av 
KKE, og en avtale mellom kommunen og Il Skrim må regulere forholdet mellom kommunen og 
idrettslaget. KKE har beregnet kostnaden ved bygging til 16 mill. Skrim har allerede betalt 5 millioner 
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og skal ikke betale mer i investeringskostnader. Den reelle kostnaden kan bli høyere eller lavere. 
Skulle det bli billigere så sparer kommunen penger – blir det dyrere så må KKE skaffe penger. For IL 
Skrim vil det ikke ha betydning.  
 
Ift framdrift for bygginga så skal kommunen nå sende et bestillingsbrev til KKE på at bygget skal 
settes opp. Bygget er ut ifra de tegningene som IL Skrim fikk laget for noen år siden. KKE legger dette 
ut på anbud eller de benytter en rammeavtale. Normal byggetid er ett år, det kan kanskje gå raskere. 
Bygget vil dermed etter all sannsynlighet stå klart en eller annen gang i 2018.  
 
Bygget finansieres gjennom kommunale midler, spillemidler og momsrefusjon i tillegg til midlene fra 
Il Skrim.  
 
Ift drift vil dette bli en kostand både for kommunen og for Il Skrim. Årlig drift og vedlikehold, 
innbefattet renhold er anslått til ca 300 000 kroner. Dette må fordeles mellom kommunen og Il 
Skrim.  
 
Det er ikke behov for politiske vedtak for å gjennomføre dette – tiltaket ligger inne i 
kulturanleggsplanen.  
 
Til spørsmål fra salen:  
- Tegningene kan legges ut på nettsida til Il Skrim slik at alle kan se. 
- All aktivitet skal kunne gå som normalt under byggeprosessen - dette er målsettingen for arbeidet. 
- Årsaken til at antall garderober ikke er økt er at to ekstra garderober ble kostnadsberegnet til 3 
millioner. Denne utgiften var hverken kommunen eller Il Skrim villige til å ta. Dersom anbudet på 
byggeprosjektet er lavere enn forventa byggekostnad kan dette være et spørsmål som tas opp igjen. 
Det må da eventuelt vurderes opp imot den utsettelsen det vil medføre ift byggestart.  
- Det er ikke kjeller i bygget da dette ikke ble anbefalt av KKE, av hensyn til grunnforhold, i tillegg til at 
det ville være kostnadskrevende.   
- Det vil sannsynligvis komme et friidrettsanlegg i området. Dette er meldt inn i kulturanleggsplanen 
og vil bli et kommunalt anlegg. Det er også den grusede flata i området vil på et tidspunkt vil bli noe 
anna, men det er ikke per i dag avklart hva eller når. Il Skrim har innspill på Tuftepark i området. 
- Leieavtale mellom IL Skrim og nytt klubbhus, hva vil kostandene bli for Il Skrim er ikke avklart, men 
et utkast vil komme snart. Kommunen skal dekke opp det behovet som andre har for tilgang til 
bygget, jo mere enerett Il Skrim ønsker, jo mer må IL Skrim dekke av kostnadene.  
- Av de 5 millionene som Il Skrim har betalt får idrettslaget 2,5 millioner tilbake over tid i reduserte 
utgifter ift samt eksklusiv rett til bruk av fotballanlegget, reklame, mv. 
- Det antas at mindre justeringer av tegningene er mulig å få til.  
 
 
Kulturanleggsplanen  
Den viktigste anleggsplanen for idrettslagene i kommunen. Il Skrim har meldt inn 6-7 ulike anlegg. 
Fått totalt langt over 100 innspill til planen. Det jobbes nå med konkretisering og tall ift kostnader for 
enkeltanlegg, framdrift mv. 
Kommunen har 7. millioner som skal brukes (kommunale) i tillegg kommer spillemidler mv. Det er 
ikke nok penger til alle tiltakene. Jobben framover er, sammen med bl.a. Idrettsrådet, å jobbe med 
prioritering ift hvem som skal få hvor mye kommunale midler og når. Tilsvarende for spillemidler. 
Nummer på lista avgjør framdrift.  
 
Dersom en ny stor idrettshall skal bygges i Kongsberg vil en være avhengig av andre inntektskilder 
enn kommunen. Kommunen har ingen planer om dette i de neste fire år.  
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Leder: En utfordring for Kongsberg at det er så lite midler til så mange ønsker og behov synliggjort i 
kulturanleggsplanen. Et felles problem for Kongsberg å løse, hvor IL Skrim må delta sammen med de 
andre idrettslagene. Byen må forsøke å finne alternative aktører med midler som kan bidra til å 
realisere de store planene, for det kan hverken kommunen eller klubbene få til alene. Samarbeid må 
til.   
 
 
Daglig leder - informasjonssak 
Å ansette en daglig leder har vært diskutert mange ganger i de seinere år. Det er en nødvendighet å 
ha mer ressurser på administrative ting. En utfordring med dette kan være å skille på hva som er 
frivillighet og hva som er lønnet arbeid. I sum viser det seg andre steder at ansettelse av en daglig 
leder faktisk øker frivilligheten da dette tar bort noen av de oppgavene som frivillige ikke ønsker å ta. 
Et enstemmig HS står bak avgjørelsen. 
 
Jobben ble lyst ut internt og en fikk inn en del søkere. En gruppe med to representanter fra 
Hovedstyret samt en fra ski og en fra fotball valgte sammen ut fire søkere til intervju. Har en klar 
oppfatning av at den rette kandidaten er valgt, da han allerede har begynt å jobbe på frivillig basis.  
 
Ny daglig leder i IL Skrim er Lars Wettestad.  
48 år ung, ekte Kongsberggutt og veldig motivert for jobben.  
Har etter at dette ble annonsert fått veldig mange hyggelige gratulasjoner og også arbeidsoppgaver. 
Vil besøke alle gruppene i IL Skrim etter hvert for å prate om gruppenes forventninger til han og hva 
han ønsker å gjøre. Vil prøve å ta unna en del av det arbeidet for klubben som er vanskelig å ta på 
kveldstid. 
 
Har et ønske om å jobbe mot kommunen og fylkeskommunen ift hvilken viktig funksjon idrettslag har 
ift både barn, voksne og eldre og vår rolle i forhold til å oppdra framtidige arbeidstakere.  
 
Har ikke e-post og telefon enda – men med tanke på hvor mange som har ønsket bistand er det helt 
ok å vente med dette til 1. mai. Ser fram til samarbeidet med gruppene.  
 
Kontorplass i starten er samlokalisert med Bergstaden regnskap. For framtida håper han å kunne 
sitte i nytt klubbhus på Skrim Idrettspark.  
 
 
 
Sak 7    Fastsette medlemsavgift  
Årsmøtet ble fremlagt forslag om å beholde satsene for medlemskontingent også for 2017 på 
henholdsvis kr: 300,- for enkeltmedlem og kr: 500,- for familiemedlemskap.  
En utfordring i forhold til dette er at det er minimumskrav på kr: 100 per medlem. Dersom det er 
flere enn 5 i en familie blir summen lavere per person. Forslag om at vi likevel opprettholder satsene 
da problemet er lite.  
 
Gruppene får fullmakt til å sette gruppeavgifter slik at dette sikrer deres drift og administrasjon. 
Forslaget ble satt under avstemming.  
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
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Sak 8     Vedta idrettslagets budsjett 
 
Forslaget til budsjett for 2017 ble gjennomgått av Trond Stabekk. 
 
Budsjettet omfatter lønn til daglig leder og alle andre utgifter som er inne i dette budsjettet sammen 
med alle andre utgifter som følger med å være arbeidsgiver.  
Ingen andre økte kostnader. 
Midlene fra Skrimsletta er ikke foreslått benyttet i budsjettet.  
 
Til spørsmål:  
-Ny daglig leder kan jobbe med å søke tilskudd og støtte som kan bidra til inntektene.  
- I budsjettet nå ligger hele kostnaden for daglig leder og regnskap på Hovedstyret, HS.  Om det skal 
fordeles eller ikke er en diskusjon som må avgjøres i HS. Det kan være like bra med et felles ansvar i 
stedet for krangel om prosentandeler, men begge løsninger kan velges. HS går uansett i pluss.  
 
Salg av Skrimsletta: 

- er det gitt disposisjonsregler for bruk av disse pengene?  
Leder: Pengene er ikke foreslått brukt i budsjettet og går ikke inn i drift. 
 
Budsjettet ble satt under avstemming. 
 
Vedtak:  Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 10   Organisasjonsplan, valg av styre og øvrige representanter  
 
Organisasjonskartet er skissert i klubbhåndboka, men styret vil konstituere seg selv så dette kan 
endres.  
 
Valgkomiteen har bestått av Bjørge Kleppe, Trine Lind, Tonje Kaasa, Torunn Myhre, Kai Pedersen. 
Bjørge Kleppe la fram valgkomiteens forslag. 
 
Hovedstyret 
Leder:    Trond Stabekk,   gjenvalg  1 år 
Nestleder:   Knut Ivar Dybdal,   ny   1 år  
Styremedlem   Kjersti Rød   ny  2 år 
Styremedlem   Stein Fredriksen  ny   2 år 
Styremedlem   Hanne Lindh   ny   2 år 
Styremedlem   Jeanette Ramsbacher  ikke på valg 1 år 
Styremedlem   Pål Høiby   gjenvalg 1 år 
Styremedlem   Frank Erik Sætrang  ny   2 år 
Ungdomsrepresentant:  Kai Pedersen   gjenvalg 1 år 
 
To medlemmer til kontrollkomiteen var avklart før årsmøtet. Det ble oppfordret til at flere, særlig 
kvinner skulle melde seg til denne oppgaven. I løpet av møtet ble to nye medlemmer lagt til. 
 
Kontrollkomiteen: 
Leder:    Øystein Skottun Lyngdal  ikke på valg 1 år 
Medlem:  Vegar Johansen   ny  2 år 
I tillegg: 
Medlem:  Anne Guro Lunde  ny   2 år 
Medlem:  Asmund Henriksen  ny  2 år 
 
 
Valgkomite for hovedstyret: 
Forslag fra sittende Hovedstyre: 
Hovedstyret ber Årsmøtet om fullmakt til å etablere ny valgkomite innen 1. nov 2017, basert på 
innspill fra representant fra hver av de aktive gruppene.   
 
 
Fotballstyre: 
Leder     Runar Landsverk  gjenvalg 2 år 
Nestleder    Anders Hovde   gjenvalg 1 år 
Kasserer    Sigmund Smøttebråten  ny   2 år 
Sekretær    Silje Govertsen Bondal  ny  2 år 
Styremedlem, marked   Jeanette Ramsbacher  gjenvalg 2 år 
Styremedlem – Dommerkoordinator Rune Kjørstad   ikke på valg  1 år 
Styremedlem – Sportslig leder  Morten Henriksen  gjenvalg  2 år 
Styremedlem – Materialforvalter Monica Engerud  ny  2 år 
Styremedlem – Fair Play kontakt Chris Tokt   gjenvalg 2 år 
Styremedlem – Jentekontakt  Laila Nielsen   ny  2 år 
Styremedlem, informasjon  Jan Friborg   ikke på valg 1 år  
Styremedlem    Mats Eirik Hansen  ikke på valg 1 år 
Styremedlem    Elisabeth Figenschou Vik ny  2 år 
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Håndballstyre: 
Leder    Magne Roland   gjenvalg  1 år 
Nestleder:  Ståle Løkken    ny   1 år 
Økonomi:  Ingunn Fjerdingstad  ikke på valg  1 år 
Sportslig leder:   Elin Willoch   ikke på valg  1 år 
Driftsleder  Ann Rigmor Smørgrav  gjenvalg  1 år 
Informasjon/sekretær   
Styremedlem, marked  
Arrangementsleder Tommy Hvidsten  ny   1 år 
Valgkomite  Trine Lind   gjenvalg  1 år  
 
 
Skistyre: 
Leder   Kjetil Grongstad  ikke på valg  1 år 
Nestleder  Per Håvard Hjukse  ny   2 år 
Kasserere  Inger Waal Lande og      

Monica F Brunvatne   ikke på valg  1 år 
Sekretær  Stine Normann    gjenvalg  2 år 
Styremedlem   Dag Espen Tegdal   ny   1 år 
Styremedlem  Kristin Lauvlid   ny   1 år 
Styremedlem  Audun Sloreby   ny   1 år 
Sportslig  Vegard Spiten   gjenvalg  1 år 
Valgkomite:   Tonje Kaasa og Torunn Myhre gjenvalg  2 år 
 
 
Bueskytterstyre: 
Leder   Merethe Linde-Nielsen  ny   1 år 
Nestleder  Therese Møllerop Lystad gjenvalg  1 år 
Kasserer  Odd Thorleiv Pedersen  gjenvalg  1 år 
Styremedlem  Mari Nordin Hustvedt  ny   1 år 
Styremedlem   Erin Alyson Haugen  ny   1 år 
Styremedlem  Per Arne Nilssen  ny   1 år 
 
 
Badmintonstyre: 
Leder    Marius Bakken  gjenvalg  1 år 
Nestleder/kasserer  Arne Førlie  gjenvalg  1 år 
Styremedlem, medlemskap Hilde Kalleberg  gjenvalg  1 år 
Styremedlem   Vegard Andersen gjenvalg  1 år 
 
 
Spm: Økonomileder, hvem har denne funksjonen/ rollen nå? 
Leder: Denne posten har stått åpen i to år, og funksjonen er i perioden ivaretatt av leder.  
Det er håp om at en av de nye medlemmene i hovedstyret kan ta denne posten.  
Fint å få fullmakt så en kan fordele roller sammen i HS, viktig av mange årsaker, også 
kapasitetsmessig. Flott med fullt belagt styre som gir bedre kapasitet til å gjøre framoverlente ting.  
 
 
Vedtak:  Alle styrene enstemmig vedtatt 
 
 




