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Til medlemmer i Lillehammer Kvinnefotballklubb 

17. februar 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Lillehammer Kvinnefotballklubb 2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. januar 2022. 

Årsmøtet avholdes den 24. februar 2021 kl. 19.00, i kafeen i Curlinghallen  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Velge dirigent 
Sak 3: Velge protokollfører 
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5: Godkjenne forretningsorden  
Sak 6: Godkjenne innkallingen 
Sak 7: Godkjenne saklisten 
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning 
Sak 10: Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og eventuelt treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 14: Foreta følgende valg: 
14.1 Styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlem 
14.2 Kontrollutvalgets leder, medlem og varamedlem 
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
14.4 Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlem 
Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
 
Vedlagt i dette dokumentet følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 

 
Resten av dokumentene legges ved som egne dokumenter. 
 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Sigurd Tremoen kontaktes på 911 60 894. 

Med vennlig hilsen 
Styret  
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Sak 5: Styrets forslag til forretningsorden 

- Ordet kan bare bes om ved håndsopprekning 

- Dirigent kan foreslå forkortet taletid eller strek 

- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslista, og kreves skriftlig før strek er 

satt 
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Sak 10: Forslag og saker, detaljert 

 

10.1: Oppdatering av klubbens lovnorm:  

Presisering av antall år en representant velges for: 

Styret: Leder velges for 1 år, styremedlemmer og vara velges for 2 år  

Kontrollutvalget: Alle velges for 2 år  

Valgkomiteen: Alle velges for 2 år  

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til presiseringen av antall år representanter velges 

for. 

 

 

10.2: Se på mulighetene for å danne en felles klubb for jenter og gutter 

 

Bakgrunn: 

Lillehammer Fotballklubb (LFK) og Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK) ønsker å se på 
muligheten for å danne en felles fotballklubb for framtida. Både LFK og LKFK opplever 
sportslig framgang og høye medlemstall. Begge klubbene ønsker å ta ytterligere steg og 
videreutvikle gode utviklingsmiljøer for alle spillere på alle nivåer, samt å jobbe for å ta nye 
sportslige nivåer på junior- og seniornivå. 

Spørsmålet er om tiden nå er moden for å danne en felles klubb for både gutter og jenter, 
og om vi ved en felles klubb kan bli enda bedre rustet til å møte en spennende 
fotballfremtid.  

Det ble i desember 2021 nedsatt en arbeidsgruppe for å starte arbeidet med en 
«mulighetsstudie». Gruppa har bestått av tre personer fra hver av klubbene. 

 

Arbeidsgruppas vurderinger og forslag til videre prosess: 

Arbeidsgruppa opplever at de holdninger, verdier og visjoner som begge klubber i dag 
bygger på, gir et godt grunnlag for å danne en evt ny, felles klubb. Begge ønsker å bygge en 
klubb som: 

- kan videreutvikle arbeidet med kvalitet og som har høye ambisjoner – både sportslig 
og sosialt.  
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- satser enda mer på mangfold og ser at det gjør oss sterkere. 

- vil skape gode fotballspillere, men også gode mennesker. 

- skal være for alle – av alle – hele livet 

- skal være en positiv stimulans og medspiller for hele regionen (Lillehammer og 
Gudbrandsdalen) 

- mener fotball er fotball. Vi snakker ikke om guttefotball eller jentefotball - vi snakker 
om fotball 

- tilbyr aktiviteter for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, og som ligger i forkant 
og tilbyr «nye fotballaktiviteter». 

Arbeidsgruppa mener at den videre prosessen må sikre god og bred involvering, samt aktiv 
bruk av eksterne ressurspersoner/-miljøer. Gruppa foreslår følgende organisering og 
fremdriftsplan: 

- Det opprettes en prosjektgruppe med deltagere fra hver av klubbene som gis 
mandat til å lede arbeidet videre og som rapporterer fortløpende til sine respektive 
styrer. 

- Det involveres eksterne ressurspersoner, blant annet fra fotball- og idrettskretsen. 

- Det avholdes brede involverings-/innspillsmøter i hver enkelt klubb (mars-april). 

- Det arrangeres «cafè-dialog» på tvers av klubbene, herunder egen «cafèdialog» for 
barn/ungdom (mai-juni). 

- Det utarbeides prosjektrapport med anbefalinger som legges frem for styrene 
(august-september). 

- Saken behandles i ekstraordinære årsmøter hvor vedtak om ny klubb eller ikke, 
fattes (oktober). 

- Evt ny klubb etableres fra årsskiftet 2022/23. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til arbeidsgruppas forslag til organisering og 
fremdriftsplan. Det settes av nødvendige ressurser til prosessen. 
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10.3: Handlingsplan 

Styret ønsker å videreføre store deler av handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 
2021. Handlingsplanen peker på de viktigste utviklingsoppgavene/fokusområder til klubben 
det kommende året. Derfor er to punkt tatt bort og ett punkt lagt til. Handlingsplanen skal 
være førende for styret og administrasjonen sin prioritering av innsats. Handlingsplanen 
legges frem for årsmøtet hvert år. 

I 2022 foreslår styret følgende fokusområder (i uprioritert rekkefølge): 

▪ Kommunikasjonsarbeid. Hvordan bli en mer synlig aktør? 
▪ Fotballhall, videre oppfølging 
▪ Lillehammer fotballfond, videre oppfølging  
▪ Etablering av senior+ gruppe 
▪ Etablere og følge opp skriftlige samarbeidsavtaler med andre klubber 
▪ Integrerings- og inkluderingsarbeid 
▪ Legge til rette for etablering av nye sportslige tilbud for jenter/kvinner i 

Lillehammer-Gudbrandsdalregionen 
▪ Kvalitetsklubb nivå 2 
▪ Ungdomsutvalg  
▪ Større fokus på å beholde jentene i fotballen over lengere tid  

Ny: herunder både sosiale og sportslige tiltak fra før jentene kommer i 
 ungdomsfotballen til gjennom videregående. En del av dette vil blant 
 annet være å jobbe for at flere jenter velger fotballinja på Lillehammer 
 VGS.  
 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter opp om forslag til handlingsplan for 2022. 

  



6 
 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift  

Medlemskontingenten: foreslås å beholdes på 400kr for spillere og på 100kr for 

støttemedlemmer og støtteapparat.  

Aktivitetsavgiften: forslag om at styret gis fullmakt til å fastsette treningskontingenten 

Styret vil informere om at det er diskutert en økning på 100kr for J7-J11 og 200kr for J12-

senior, samt at rekrutt får treningsavgift på nivå med J17 da e er samme treningsgruppe 

(UG).  

 

 Kontingent Aktivitetsavgift SUM 

Senior A-lag 400,- 4200,- 4600,- 

Senior bredde 400,- 2000,- 2400,- 

J15 – J17 + rekrutt 400,- 3500,- 3900,- 

J13 – J14 400,- 2900,- 3300,- 

J12 400,- 2100,- 2500,- 

J11 400,- 2000,- 2400,- 

J7 – J10 400,- 1000,- 1400,- 

J6 400,-  400,- 

Aktive medlemmer i støtteapparat 100,-   

Støttemedlemskap 100,-   

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget om å beholde medlemskontingent og gir 

styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.   



7 
 

Sak 12: Budsjett 

Inntekter Budsjettert beløp 

Salgsinntekter 1 167 825 kr.  

Medlemskontingent, fotballskoler 1 250 000 kr. 

Tilskudd 798 000 kr. 

SUM: 3 215 825 kr.  

  

Kostnader  

Dugnader, turneringer, arrangement 561 899 kr. 

Serieutgifter, spillerutgifter 330 000 kr. 

Lønnskostnad 960 426 kr. 

Avskriving varige driftsmidler 11 520 kr. 

Leie treningsanlegg 380 000 kr. 

Driftsmateriale 280 000 kr. 

Annen driftskostnad 941 980 kr. 

SUM:  3 465 825 kr. 

  

Resultat - 250 000 kr.  
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Sak 13: Organisasjonsplan 

Det vises ellers til klubbhåndboka. 
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Sak 14: Valg  

A. og     B. Valgkomiteens innstilling for styret og kontrollutvalget kommer  

 

 

D. Styrets innstilling til valgkomite:  

 

 

 


