
SAMMENSLÅING LFK OG LKFK – ORIENTERING ORDINÆRE ÅRSMØTER 2023  

På årsmøtene i LFK og LKFK våren 2022 ble det orientert om den pågående prosessen med tanke på 

en mulig sammenslåing av LFK og LKFK. Styrene har gjennom 2022 og frem til nå arbeidet videre med 

å undersøke grunnlaget for en eventuell sammenslåing, i tråd med prosess-planen som årsmøtene 

sluttet seg til. Det er blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant klubbenes medlemmer. 

Svarene i denne undersøkelsen ga et klart signal om at medlemsmassen i begge klubber er positivt 

innstilt til en slik sammenslåing av de to klubbene.  

Siden oktober 2022 har fire arbeidsgrupper med deltakere fra begge klubbene vurdert utvalgte 

sentrale spørsmål som må avklares før det kan besluttes om LFK og LKFK skal slås sammen. 

Gruppelederne Magnus Beite (visjon og verdier), Geir Kjølgård (sport), Ellen Beate Lunde (styring og 

administrasjon) og Erik Huuse (økonomi) har også deltatt i jevnlige møter i et arbeidsutvalg sammen 

med Sigurd Tremoen og Petter Myrvold, som har fungert som prosjektsekretariat.  

Arbeidsutvalget har sammenfattet hovedfunn og konklusjoner fra arbeidsgruppene i et notat med 

vedlegg, og på grunnlag av dette gitt en felles anbefaling til styrene i LFK og LKFK om å videreføre 

prosessen med sammenslåing av de to klubbene, med følgende milepæler:  

• 8. og 14. mars 2023: Ordinære årsmøter – med orientering om videre prosess og 

presentasjon/oppsummering av arbeidsgruppenes vurderinger  

• Mars-mai 2023: De nye styrene gjør sine vurderinger og avgir innstilling til årsmøtene basert 

på en felles avtale mellom klubbene.  

• Mai 2023: Ekstraordinære årsmøter i begge klubber hvor beslutning om sammenslåing eller 

ikke vedtas. Et eventuelt vedtak om sammenslåing vil foregå slik: 

o Årsmøtet i LKFK vedtar først at virksomheten overdras til LFK forutsatt at LFKs 

årsmøte slutter seg til dette med de forutsetningene som ligger i avtalen   

o Årsmøtet i LFK vedtar  

▪ at virksomheten i LKFK overtas  

▪ nye vedtekter, nytt navn, visjon, draktfarger, logo m.v. i tråd med avtale  

▪ nytt styre (interimstyre etter felles innstilling fra valgkomiteene) som får 

ansvar for å gjennomføre sammenslåingen  

• Mai-november 2023: Sesongen 2023 fullføres med gamle lagnavn og drakter. Spillere 

overføres fra LKFK til LFK når det enkelte lags sesong er ferdig  

Vinteren 2024: Ordinært årsmøte i LFK (Med nytt navn). Avsluttende regnskap for LKFK.   


