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1 Innledning 

2020 har vært et spesielt år for alle med tanke på korona situasjonen. I KIF har vi vært opptatt 

av å ha mest mulig aktivitet innenfor myndighetenes begrensninger og særforbundenes 

retningslinjer. I store trekk har alle gruppene greid å ha aktivitet for barn og ungdom, og det er 

gjennomført rekruttering av nye medlemmer. 

Antall medlemmer per 31.12.2020 er 2300, noe vi er fornøyd med. Dette inkluderer ca. 120 

støttemedlemmer i klubben. Det er engasjementet i gruppene som driver og utvikler KIF. Vi er 

meget takknemlig for den innsatsen som de frivillige legger ned i Klubben for våre medlemmer.  

Kongsberg idrettsforening ville ikke hatt muligheten til å opprettholde aktiviteten i gruppene 

hvis det ikke hadde vært for alle som har bidratt i 2020. Alle som stiller på dugnader, alle 

lagledere, dommere, trenere, funksjonærer og ikke minst alle engasjerte foreldre som følger 

opp sine barn med kjøring til trening og konkurranser / arrangementer, slik at de får muligheten 

til å oppleve idrettsglede.  

KIF Gutta møtes fortsatt jevnlig på klubbhuset og utfører diverse oppgaver for klubben. Dere er 

satt meget stor pris på gjennom året for den jobben dere gjør for KIF og gruppene.  

KIF ble STIFTET 28. Januar 1899. Lov for KIF er vedtatt 04. November 1991 for Kongsberg 

Idrettsforening Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening med å supplere disse 

retningslinjer etter hvert som foreningen har utviklet seg.  

Medlemmer under 13 år er forsikret i Gjensidige og gjennom Norges Idrettsforbund. 

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personalet i klubben er også forsikret 

gjennom Gjensidige, mens medlemmene over 13 år er forsikret gjennom IF forsikring som 

gjelder over hele verden. Det anbefales at hver enkelt medlem har sin egen reiseforsikring når 

de er på reise.  
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2 Organisasjon 

2.1 KIF Hovedstyre: 

Hovedstyre har bestått av en leder og nestleder og 2 styremedlemmer som utgjør AU 
(Arbeidsutvalget). I tillegg er alle ledere i gruppene medlemmer av hovedstyret. Etter 
gruppenes årlige møter blir lederen automatisk innstilt til å sitte i hovedstyret. AU blir så 
registrert som styret i KIF i Brønnøysund. KIF er organisert i 10 ulike undergrupper. Hver gruppe 
har sitt eget valgte styre og avholder sitt eget årlig møte. Allidrett har p.t ingen styre aktivitet, 
men samarbeider med Skrim om å tilby aktiviteten. 
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2.1.1 Styrets sammensetning 2020 

 

Arbeidsutvalg 

 

Valgkomite 
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Navn Verv Merknad/Velges for 

Emil Moholth Leder KIF AU/KIF 
Jørn Vidar Nygård Nestleder KIF AU 

Jarle Nymoen Styremedlem AU 
Per Kristian Semmen Styremedlem AU 

Elsa Giljan Kristjansdottir Styremedlem KIF Alpin 

Magnus Stam Styremedlem KIF Fotball 
Runar Teigen Styremedlem KIF Friidrett 

Hans Tommy Wilhelmsen Styremedlem KIF Sykkel 
Hege Steffensen Styremedlem KIF Snowboard 

Morten Fretheim Styremedlem KIF Hopp 
Eirik Joakim Steinli Styremedlem KIF Skøyter 

Thomas Realfsen Styremedlem KIF Turn 
Lars Kveseth Styremedlem KIF Hockey 

Hanna Blom Breivik Styremedlem KIF Langrenn 

Navn Verv 
Emil Moholth Leder AU 

Jørn Vidar Nygård AU 
Jarle Nymoen AU 

Per kristian Semmen AU 

Magnus Stam Vara 
  

Ron Bjåland AU/Politiattest 

Navn Verv 
Hege Steffensen Valgkomite Leder 

 Valgkomite medlem 
 Valgkomite medlem 



2.2 Andre Komiteer/representasjoner 

Anleggskomite 

 

Kontrollkomite 

 

Hederskomite 

 

Andre verv 
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Navn Verv 

Jon Fredrik Lehn Pedersen Leder 
Per Ole Gravningen Medlem 

Mana Rambod Medlem 
Gard Brandsæter Medlem 

Marius Berg Prosjektkoordinator 

Navn Verv 
Geir Helgerud Kontrollkomite Leder 

Aleksander Bjerke kontrollkomite 

Navn Verv 
Jon Anders Hakkelberg Leder 

Bjørg Jarnæs Medlem 
Bjørg Gimse Medlem 

Navn Verv 

Steinar Myhra Styremedlem Birger Ruud minnefond 

Jørn Vidar Nygård Styreleder KIF Klubbhus 
Per Kr. Semmen Styremedlem KIF Klubbhus 

Per Kr. Semmen (observatør) Knutehytta AS 
Jørn Vidar Nygård Styremedlem KIF idrettssenter 



2.3 Styrets Møtevirksomhet / arbeid. 

I perioden fra forrige årsmøte har det vært avholdt: 

- 7 AU møter. 

- 8 Hovedstyremøter. 

2.3.1 Hovedstyret 

Hovedstyret har gjennomført 8 styremøter i 2020. Det har vært godt oppmøte på 

hovedstyremøtene. Alle møter har fulgt NIF sine retningslinjer, både for møteinnkalling, 

saksliste, saksdokumenter og protokoll. 

2.3.2 AU 

Au har møttes 7 ganger i 2020, på initiativ fra daglig leder og styreleder. Denne funksjonen 

fungerer bra og skaper god fremdrift i klubben. 

2.2.3 Ekstraordinært årsmøte 

KIF har ikke holdt noen ekstraordinære årsmøter.  

2.3.4 Deltagelse i gruppenes møter 

Det har blitt prioritert å besøke alle gruppene. Ved disse besøkene har det blitt prioritert å 

formidle arbeidet som pågår i KIF sentralt. Alle gruppene er besøkt minst én gang. 

2.3.5 KIF Kortet  

KIF-Kortet ble også i år kjørt igjennom Kopisenteret. KIF-Kortet er en meget god inntekts kilde til 

foreningen, og ga i 2020 en nettoinntekt på kr 465.000. Det jobbes med å utvikle KIF kortet 

videre, også i forhold til medlemmenes dugnadsarbeid. 

 

 

6 



3 Økonomi 

3.1 Medlemssystem 

Rubic AS har vært KIF sitt felles medlemsregister for 2020. Alle medlemskontingentene ble 

sendt ut via Rubic til alle medlemmene i klubben. 

3.2 Regnskapsføring 

Kongsberg idrettsforening har brukt Exacta i 2020 for som sin regnskapsfører. 

3.3 Generell økonomi 

Økonomien i KIF er bra. Året 2020 ble et godt økonomisk år for klubben med et samlet 

overskudd på kr 1 935 919,-.  Hovedstyret valgte å gjøre noen justeringer på budsjettet etter 

årsmøte som ble avholdt i mai.  

3.4 Utbytte fra datterselskap 

KIF har fått utbytte fra KIF-klubbhus på kr 350 000,-. 

4 Prosjekter 

Planlagt aktivitetsuke i høstferien som dessverre ble avlyst grunnet pandemien og lav 

deltakelse. Erfaringene blir tatt med videre i planleggingen av vinteraktivitetsuka. Målet er å 

arrangere årlige aktivitetsuker i høst og vinterferier. 

Startet arbeid om klubbutvikling sammen med Viken Idrettskrets. Seminaret som skulle vært 

avholdt i november ble utsatt til 2021. Formålet med prosjektet er å få definert klubbens visjon, 

verdier og virksomhetside.  

Økonomiforum for alle økonomiansvarlige i KIF ble opprettet høsten 2020. Sammen med Exacta 

ble det laget en felles kontoplan på tvers av klubben som skal gjelde fra 2021. 

I forumet for sportslige ledere ble det avholdt to møter i 2020. Formålet er å dele kompetanse, 

erfaringer og utvikle klubben på tvers. Det vurderes å inkludere hovedtrenerne i de ulike 

gruppene i 2021. 

Klubbhåndbok for KIF er i planleggingsfasen og arbeidet med denne begynner vinteren 2021. 
Denne skal være et oppslagsverk med rutiner og retningslinjer for hvordan klubben opererer på 
de ulike områdene. 
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