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Til medlemmer i Lillehammer Kvinnefotballklubb 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Lillehammer Kvinnefotballklubb 2023 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 14. februar 2023. 

Årsmøtet avholdes den 14. mars 2023 kl. 18.00, 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: Orienteringssak om status på fusjonsprosess LFK og LKFK 

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.    
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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 foreslår en økning på 10% for alle årganger. 

 

 Kontingent Aktivitetsavgift SUM 

Senior A 400,- 4400,- 4800,- 

Senior Bredde 400,- 3850,- 4250,- 

J15 – J17 + rekrutt 400,- 3850,- 4250,- 

J13 – J14 400,- 3290,- 3690,- 

J12 400,- 2310,- 2810,- 

J11 400,- 2200,- 2600,- 

J7 – J10 400,- 990,- 1390,- 

J6 400,-  400,- 

Aktive medlemmer i støtteapparat 100,-   

Støttemedlemskap 100,-   
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Sak 12: Budsjett 

Inntekter Budsjettert beløp 

Salgsinntekter 696 825 kr.  

Medlemskontingent, fotballskoler 985 000kr. 

Tilskudd 810 000 kr. 

Dugnad  900 000 kr.  

SUM: kr     3 391 825,00  

  

Kostnader  

Dugnader, turneringer, arrangement 450 000 kr. 

Serieutgifter, spillerutgifter 300 000 kr. 

Lønnskostnad 1 163 540 kr. 

Avskriving varige driftsmidler 11 520 kr. 
Leie treningsanlegg 460 000 kr. 

Driftsmateriale 230 875 kr. 

Annen driftskostnad 768 084kr. 

SUM:  kr     3 384 019,01  

  

Resultat 7 805,99kr  
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Sak 13: Organisasjonsplan 

Det vises ellers til klubbhåndboka. 
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