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Til medlemmer i Lillehammer Kvinnefotballklubb 

18. februar 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Lillehammer Kvinnefotballklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25. januar 2021. 

Årsmøtet avholdes den 25. februar 2021 kl. 19.00, og det flyttes fra kafeen i Curlinghallen til å 

avholdes digitalt grunnet dagens retningslinjer.  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne sakslisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1: Navneendring i Brønnøysundregistrene 

10.2: Oppdatering av lovnorm 

10.3: Etablering av Lillehammer fotball-fond 

10.4: Støtte til nye aktiviteter 

10.5: Etablering av LKFK senior+ 

10.6: Handlingsplan      

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og 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 Styre: 

- leder 

- nestleder  

- styremedlemmer 

- varamedlem 

14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
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14.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  

 
 
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 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 
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 7: Styrets forslag til forretningsorden 

- Ordet kan bare forlanges 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 

  



4 
 

Sak 10: Forslag og saker, detaljert 

10.1: Navneendring i Brønnøysundregistrene: Lillehammer Kvinnefotballklubb  

(klubben heter nå Lillehammer Kvinnefotballklubb LKFK) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til vedtaket om å endre navn til Lillehammer 

Kvinnefotballklubb. 

10.2: Oppdatering av klubbens lovnorm: Presisere antall styremedlemmer som skal velges 

av årsmøtet til 3 personer.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til presiseringen med 3 styremedlemmer. 

10.3: Etablering av Lillehammer fotball-fond 

Bakgrunn: LKFK ønsker å være en klubb for alle. LKFK ønsker proaktivt å arbeide for at alle 
jenter og kvinner som vil – skal få spille fotball – uansett sosial og økonomisk bakgrunn. Vi 
ønsker derfor ikke at økonomien skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter. 
Sammen med offentlige og private virksomheter og enkeltpersoner, ønsker klubben å bygge 
opp Lillehammer fotballfond. 

Fondet kan dekke blant annet: 

- Medlems- og treningsavgift 

- Deltagelse på fotballskoler og lagenes cupturer. 

Bidrag fra fondet forutsetter i utgangspunktet deltakelse på klubbens dugnader og andre 
pålagte aktiviteter. Fondet kan dekke inntil 50 % av totalsummen, men vil kunne fravikes 
i enkelte tilfeller. Andre offentlige støtteordninger skal være utprøvd før tildeling. De 
enkelte søknadene behandles konfidensielt og fortløpende av en egen komité i LKFK. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til opprettelse av et eget økonomisk fond. For 2021 
tildeles fotballfondet kr. 50.000,- fra fjorårets overskudd. Styret får fullmakt til å etablere 
fondet med tilhørende vedtekter m.m. Styret skal aktivt søke støttespillere til fondet. 

10.4: Støtte til nye aktiviteter 

Bakgrunn: LKFK ønsker å være en klubb som fremmer jente- og kvinnefotballen Lillehammer 
og Gudbrandsdalen. Vi skal i den forbindelse tilby aktiviteter for alle, uavhengig av alder og 
funksjonsevne, og vi skal ligge i forkant og tilby «nye fotballaktiviteter». For å styrke dette 
arbeidet vil styret legge til rette for ytterligere tiltak. Det som blant annet kan være aktuelt 
er a) futsal og b) Wednesday United. Det siste er allerede etablert, men med svært få 
jenter/kvinner. Det kan også være aktuelt å støtte etableringen av Old Girls ved behov, som 
et supplement til LKFK Bredde. 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til at det ved behov gis økonomisk tilskudd i en 
oppstartsfase for å etablere nye sportslige tilbud. Styret får fullmakt til å vurdere og 
fastsette støttebeløp. 

10.5: Etablering av LKFK senior + 

LKFK ønsker at alle som en gang har vært en del av klubben, skal fortsette å være en del av 
klubben. Vi ønsker med andre ord at alle våre spillere, foreldre, trenere og lagledere, og 
andre skal ha et «livslangt forhold» til klubben. En gang LKFKer – alltid LKFKer! 

Vi tror blant annet at det er mange «seniorer» som kunne ønske seg å fortsatt ha et 
«forhold» til klubben – få informasjon om hva som skjer i klubben, bli med på en dugnad, ta 
ansvar for drift av et kiosktilbud, etablere en sosial møteplass, bli del av en heiagjeng osv.  

Styret ønsker derfor å legge til rette for etablering av en Senior+-gruppe. Det er mulig dette 
kan bety noen oppstartskostnader, men over tid vil dette etter vår vurdering kunne gi 
vesentlige merinntekter. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til etableringen av en Senior+ gruppe og at det gis 
økonomisk støtte i en oppstartsfase ved behov. Styret gis fullmakt til å fastsette evt 
økonomisk bidrag. 

10.6: Handlingsplan 

Styret ønsker å etablere en kortfattet handlingsplan som peker på de viktigste 
utviklingsoppgavene/fokusområder til klubben det kommende året. Handlingsplanen skal 
være førende for styret og administrasjonen sin prioritering av innsats. Handlingsplanen 
legges frem for årsmøtet hvert år. 

I 2021 foreslår styret følgende fokusområder (i uprioritert rekkefølge): 

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

Lillehammer-Gudbrandsdalregionen 
▪ styrke samarbeidet med LVGS (og evt NTG) om tilbud for jenter på VGS. 
▪ Kvalitetsklubb nivå 2 
▪ Ungdomsutvalg  
▪ Støtte til sportslig utvikling 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter opp om forslag til handlingsplan for 2021. 
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift 2021 og 2022 

Samme totalbeløp som før, men forholdet mellom kontingent og aktivitetsavgift endres. 

Tidligere medlemskontingent: 1200 kroner 

Medlemskontingent aktive spillere: 400 kroner  

Medlemskontingent aktive i støtteapparat: 100 kroner 

Medlemskontingent støttemedlem: 100 kroner 

 

 Kontingent Aktivitetsavgift SUM 

Senior A-lag + rekrutt 400,- 4000,- 4400,- 

Senior bredde 400,- 1800,- 2200,- 

J15 – J17 400,- 3300,- 3700,- 

J13 – J14 400,- 2700,- 3100,- 

J11 – J12 400,- 1900,- 2300,- 

J7 – J10 400,- 800,- 1200,- 

J6 400,-  400,- 

Aktive medlemmer i støtteapparat 100,-   

Støttemedlemskap 100,-   

 

For sesongen 2021 foreslås det reduksjon i aktivitetsavgift med 50 % for de over 19 år 

grunnet redusert tilbud i sesongen 2020 og 2021.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget om endret medlemskontingent.  
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Sak 12: Budsjett 

Inntekter Budsjettert beløp 

Salgsinntekter 1 041 000 kr.  

Medlemskontingent, fotballskoler 1 260 000 kr.  

Tilskudd 425 500 kr.  

SUM: 2 726 500 kr.  

  

Kostnader  

Dugnader, turneringer, arrangement 577 500 kr. 

Serieutgifter, spillerutgifter 270 000 kr. 

Lønnskostnad 958 343 kr. 

Avskriving varige driftsmidler 11 520 kr. 
 

Leie treningsanlegg 380 000 kr. 

Driftsmateriale 280 000 kr. 

Annen driftskostnad 554 765 kr. 

SUM:  3 032 128 kr. 

  

Resultat - 305 628 kr.  

 

NOTE: 
Når budsjettet vedtas vet vi at 
Lillehammer Cup 2021 ble avlyst, og 
følgende beløp er derfor utelatt: 

 

Inntekter 1 516 850 kr 

Kostnader 862 750 kr. 

Overskudd totalt 654 100 kr. 

Andel overskudd til LKFK 300 000 kr.  
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Sak 13: Organisasjonsplan 

Det vises ellers til klubbhåndboka. 

 

 

  

Årsmøtet

Administrasjon Sport

Valgkomité Kontrollkomité

Styret

Sport

Barn 

Hammartun

Nordre Ål

Søre Ål

Allidrett

Ungdom

J13

J14

J15

J17

Senior

Senior A

Senior B

Bredde
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Sak 14: Valg 

Styret 
   

Leder Sigurd Tremoen 1 år Gjenvalg 

 
Ellen Beate Lunde 2 år Ny 

 
Ola Heide 2 år Ny 

 
Ida Haugstad Stake 2 år Ikke på valg  

  Stian Grønås 2 år Ny  

Vararepresentant Viviann Storhaugen  2 år Ikke på valg 

 
 

Kontrollutvalg  Valgkomité 

Knut Bjarne Rørvik (2020-2022)  Leder: Geir Kjølgård (2020-2022) 

Jostein Kleiven (2020-2022) Medlem: Kjetil Rød (2020-2022) 

Berit Brenne (Vara 2020-2022) Medlem: Laila Øyberg 

 Vara: Aslak Runde 

 


