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3. Årsberetning 

Styret har i 2016 bestått av: 
 

● Kenneth Kvebek, leder og talsmann. 
● Håkon O. Henriksen, kasserer og medlemskap. 
● Kim Kristiansen, KFL92, arrangement og tur. 
● Marius Lauritsen, informasjon, web og Humbug & kanari. 
● Thor-Arne Sandli, tifo, tribune og LSK kvinner. 
● Ine Opdahl, tifo og tribune. 
● Fredrik Østby, markedsføring. 
● Joacim Møller, tur 

 
Styret har avholdt 13 styremøter og et styreseminar. Til sammen har styret behandlet 88 
saker på møtene. I tillegg har styret kontinuerlig kontakt med hverandre for å løse 
oppdukkende ting. 
 
Styret hadde sitt første, konstituerende, møte 11. februar 2016. Styret konstituerer seg selv, 
og blir enige om rollefordelingen. Selv om styremedlemmene har områder de skal jobbe 
mest med har alle bidratt til supporterklubbens drift på alle områder. 

Tribuneliv 
Tribunelivet i 2016 har vært en berg- og dalbane. Sesongen startet med et smell da det i 
oppkjøringa ble solgt nesten 1000 sesongkort på Kanarifeltet. Ved seriestart og de 
påfølgende kampene var det et enormt trykk på tribunen. Etter at resultatene på banen var 
noe middelmådig begynte også oppmøte å skrante. I sommerperioden var oppmøtet på 
feltet på sitt laveste. Dette er normalt da mange har ferie i sommermånedene samt svake 
resultater. Utover sesongen ble det sammen med Ultras Felt C satt i gang en voldsom 
mobilisering for å få folk tilbake på feltet. Det var viktig med en mobilisering når klubben var i 
kanskje sin største krise i historien. Når mobiliseringen var på sitt største meldte også en 
gammel kjenning sin tilbakekomst på Kanarifeltet. Bøffelberget var tilbake og bidro ut 
sesongen med å få stemninga tilbake på felt c.  
 
Vi har vært representert på samtlige kamper i Tippeligaen 2016. Tribunemessig leverte 
Kanari-Fansen Lillestrøm svært sterkt på Lerkendal og Ullevaal. På Ullevaal var vi 2000 
supportere noe vi ikke har vært siden storhetstiden på midten av 2000-tallet.  
 
Ultras Felt C valgte i løpet av 2016 sesongen å flytte inn fra felt a til felt b. Dette mener vi har 
bidratt til å styrke tribunelivet på Åråsen. 
 
Det har også vært bytte av forsanger i løpet av 2016 sesongen. Dette ble gjennomført på en 
ryddig måte da avtroppende og påtroppende forsanger ble enig om et rolleskifte.  



Tifo 
FuglaTifo er på vei opp igjen og tilbake på beina. Vi opplever at det endelig har kommet på 
plass et godt fundament av bidragsytere som stiller på avtalte arrangement. På Facebook 
har FuglaTifo en lukket gruppe med ca. 50 medlemmer som bidrar på tifoplanlegging, arbeid 
og gjennomføring. I det hele tatt er fundamentet for en god jubileumssesong god etter 
tifosjefenes vurdering.  
 
I 2016 gjennomførte FuglaTifo en rekke tifoarrangement. Allerede ved seriestart ble det vist 
frem en stor kortside-OH som markerte 50 år uten nedrykk (1966–2016). Denne var vi svært 
godt fornøyd med da både form, gjennomføring og resultat var absolutt optimalt. Det ble 
også gjennomført en stor OH i derbyet hjemme på Åråsen med et motiv som mange likte 
såpass godt at vi fikk trykt opp et begrenset opplag t-skjorter. Hjemmekampen mot 
Rosenborg hadde også FuglaTifo et arrangement, men da i en noe annen skildring. Dette 
var da det stormet som verst rundt klubben, og for å vise at klubben var størst ble det laget 
en OH med LSK-logoen omkranset av samtlige kommuner på Romerike. Dette føler vi var 
en svært viktig markering for å vise at størst av alt er klubben. 
 
Utover dette har det vært en rekke mindre markeringer med tekstbannere, kaostifoer og 
andre små markeringer som er laget på kort tid med et kort budskap. Tradisjon tro ble det 
avsluttet med stjerneskudd på Åråsen.  
 
Det ble ikke gjennomført en skikkelig derbytifo på Ullevaal da en konflikt mellom LSK, vIF og 
politiet ikke kom til en løsning før et par dager før kampen. Her er det fortsatt løse tråder 
som må ryddes opp i, men vi føler at derbyet fortsatt har en tifofremtid da FuglaTifo har en 
god dialog med EngaTifo på dette området.  
 
LSK kvinner sine kamper har vært markert med små bannere, 2-stangs og andre mindre 
kaosmarkeringer. Cupfinalen hadde en stor koreografi som dessverre ikke gikk som 
planlagt. Dette var en markering som ikke fikk med alle aspekter ved markeringen og ble 
derfor noe mislykket. Vi lærte enormt mye av prosessen og mener selv at vi er mye bedre 
rustet til å gjøre koreografier av den størrelsesordenen ved en senere anledning. 
 
FuglaTifo tar selvkritikk på at vi ikke har vært i nærheten av gode nok på innsamling av 
penger i forbindelse med tifomarkeringer. Vi håper at 2017-sesongen vil være bedre. 

Turer 
Vi har hatt organisert transport til 13 borteturer + 3 LSK kvinner kamper i 2017. På årsmøtet i 
2016 ble det bestemt at vi skulle ha organisert transport til alle borteturene – vi har ikke hatt 
organisert transport til Bodø eller Tromsø. Styret tar selvkritikk for dette. Det har vært noen 
turer med minibuss. 
 
Vi har gjennomført flere satsingsturer/tematurer. Her kan vi blant annet nevne togturen til 
Drammen, legendariske Øre Villa Kro på vei til Sarpsborg og en del gratisturer på slutten av 
året. Klubben valgte å betale for bussene til Sarpsborg, og diverse sponsorer valgte å bidra, 
så vi kunne sette opp gratis busser til Stabekk, Bergen og Ullevaal. Det resulterte i fullt 



bortefelt på Nadderud, 2 busser til Bergen samt ca. 20 busser til Ullevaal. Kan også nevne at 
det var 2 busser til Trondheim 16. mai. 
 
Vi har fremdeles samarbeidet med Charterbuss AS. Vi har brukt deres service på alle 
borteturene bortsett fra Sandefjord borte i cupen, hvor vi leide inn minibuss fra Norgesbuss i 
Oslo.  
 
Vi har, på de turene det har vært hensiktsmessig fortsatt med å dele opp bussene i «party» 
og «familie»-busser. Dette kommer vi også til å fortsette med i 2017. 
 
Vi har satt opp organisert transport til 3 LSK kvinner-kamper. Kolbotn, Trondheims Ørn og 
cupfinalen mot Røa. På cupfinalen hadde vi 9 stappfulle busser. 
 
Alt i alt har det vært et bra år. Vi har holdt oss til budsjett, og unngått de store problemene. 
Noen småproblemer har det vært, men ingen ting å nevne i årsberetningen. 

Arrangement 
Vi har gjennom året hatt flere større og mindre arrangementer. 
Av store arrangementer kan vi nevne: 
 
LSK-VIF 
Før kampen hadde vi et arrangement med følgende innhold: 

● Foodtruck med Fugla-meny 
● Derbyquiz 
● Menllizon Trommeshow 
● Barmates med Fuglalåter 
● Intervju med Torgeir Bjarmann og Espen Søgård 
● Fuglatog med lastebil i front.  

 
TV2 kom og gjorde reportasje fra festen og omtalte festen positivt og humoristisk i 
Tippeligamagasinet Fotballkveld med Davy Watne og Jesper Mathisen. Arrangementet 
hadde gratis inngang og gikk litt i minus. Vi kunne hatt større fokus på inntekter via loddsalg 
og annet, men Martin’s Pub var svært godt fornøyd med arrangementet.  
 
KFLs Sommerfest, LSK-RBK  
I forbindelse med LSKs hjemmekamp mot Rosenborg arrangerte vi Kanari-Fansen sin årlige 
sommerfest. Vi hadde følgende artister på scenen: Big Daddy Karsten, Playlife og Barmates. 
Vi hadde egen foodtruck med Fuglameny. Vi fikk besøk av LSK-legenden Bjarne Sognnæs 
og styremedlemmene Morten Bergheim og Bjørnar Sollie.  
 
For å finansiere sommerfesten arrangerte vi et spesial-loddsalg hvor vi loddet ut blant annet 
sesongkort på Åråsen, gavekort fra Romerike Trafikkskole og fotoshoot med Per Heimly. 
Loddsalget førte til at arrangementet gikk med klart overskudd.  
 
 



Samarbeid med Martins:  
Samarbeidet med Martins har blitt bedre. På oppfordring fra Kanari-Fansen har Martin’s 
sørget for å hente ut flagg fra LSK og henger ut disse på når det er matchweekend. De 
spiller også Fugla-musikk på matchdag. På slutten av sesongen bedret de også prisene på 
øl til KFLs medlemmer ned til 49,–  for 0,4. 
 
Quiz 
Vi arrangerte også Fuglaquiz før fire av hjemmekampene spredt utover sesongen.  

KFL92 
I 2015 gikk vi hardt ut og satset på tidenes kleskolleksjon for Kanari-Fansen. Det fortsatte vi 
med i 2016. Og for første gang produserte vi produkter for barn. Noe som var en suksess og 
solgte bra.  
 
Vi fortsatte det gode samarbeidet vi har med Capo Sport, som i de senere år har designet 
det meste av våre klær. Alle produktene våre er eksklusivt designet for oss og blir produsert i 
Europa.  
 
Vi introduserte en hettegenser for voksne, en hettejakke for barn, to skjerf, hvorav et av 
disse er beregnet til barn. Vi har samtidig laget en t-skjorte med motiv av tifoen vår hjemme 
mot vif. Denne er laget for voksne og barn. 

Media/talsmann 
Jobben som talsmann har 2016 blitt håndtert av en mann, Kenneth Kvebek. Han har besvart 
alle henvendelser fra media. Mye er standardsaker som tabelltips, beste/dårligste spiller, og 
andre ting media spør alle supporterklubbene om. 
 
Kanari-Fansen Lillestrøm har som oppgave å uttale seg der de mener det er nødvendig, og 
vi mener vi har vært flinke i år til å si klart og tydelig fra der det har vært behov for det. 
Talsmann gikk tidlig ut i media og var kritisk til at Kristinsson fikk fortsette etter lang tid med 
dårlige resultater og nedrykket så mer og mer sikkert ut. Dette var talsmannen sine 
meninger, men da uroen i KFL var såpass stor vurderte han det dit hen at det var på tide å si 
fra. Vi har også uttalt oss om styret i LSK og sportslig ledelse, da det åpenbart har vært store 
svakheter etter vårt syn på arbeidet som har blitt gjort av disse i 2016. 

Medlemskap 
Medlemstallet i 2016 endte på 1500 medlemmer, noe som er en liten økning fra 2014/2015. 
Det har vært noen medlemsfordeler arbeidet frem i 2016, men på langt nær nok avtaler er 
gjort. Alle medlemmer får tilsendt medlemskort i plast, og jevnlige nyhetsbrev til de som har 
epostadresser oppgitt. 
 
Vi har ryddet opp i medlemsregisteret, slik at de som ikke har betalt medlemskapet siste 3 år 
ikke får tilsendt giroen. 



Økonomi 
Rutinene våre er gode, og vi har god oversikt, vi tar derfor ikke på oss kostnader vi ikke kan 
gjøre opp for oss. At vi leide et lokale for å lage tifo på Aamodt senter i Rælingen har gitt oss 
litt utfordringer, som har gjort at vi har måttet spare inn på andre områder. 
 
Mamut gjør regnskapsjobben lett og oversiktlig, er veldig tidsbesparende i tillegg. Vi har våre 
kontoer i Lillestrømbanken, i tillegg en PayPal-konto som er koblet mot nettbutikken. Nytt av 
året er at vi har fått Vipps, 1992, Med dette har vi også fått en konto i DNB. 
 
Vi søkte i våres om å få delta i Lillestrøm Bankens «Lokalbidraget». 
Når stemmene ble talt opp ga dette oss 53.444,- i inntekter for å satse på Tifo 
 
Budsjettet for 2016 la opp til et overskudd på 250,-. Vi har hatt økonomisk fokus gjennom 
hele sesongen, og til tross for at vi har satset ekstra ressurser på tifo lokalet, har vi med 
kontroll på kostnadene landet på et godt resultat: et overskudd på 32.540,72. Noe som reelt 
er et underskudd på 20.903,28 (fratrukket Lokalbidraget) 
 
Balanse: Bankinnskudd, kontanter 243.794,83 

Utestående fordringer   10.000,- 
Leverandørgjeld     8.649,24 
Innbetalt 2017 kontingent  116.000,- 
KFL92 lagerverdi    76.000,- 

 
Vi var nok også ganske ambisiøse på hvor mye vi ville selge fra KFL92-kolleksjonen. Nok en 
sesong med resultater langt under forventningene. Vi har også er godt varelager som som 
forhåpentligvis vil gi oss overskudd til videre satsinger i 2017 

Informasjon og web 
I 2016 lanserte vi endelig ny nettside – en etterlengta oppgradering. Den nye nettsiden er 
mer oversiktlig og er ikke minst mobiltilpasset. Den nye nettsiden gir oss mye bedre mulighet 
til å tilpasse forsiden til det som er aktuelt, og den gammeldagse nyhetspubliseringen på 
nettsiden er ikke lenger i fokus. Samtidig flyttet vi også til ny server, noe vi tror skal løse de 
mange problemene vi har hatt de siste årene en gang for alle. Særlig forumbrukerne vil nok 
sette pris på et mer stabilt forum. 
 
Forumet fortsetter å være en aktiv arena for diskusjoner om fugla. På tampen av året 
passerte vi 20 000 tråder på forumet. Over 4600 medlemmer har til sammen skrevet over 
600 000 innlegg. Siden serverbyttet har forumet vært en mer stabil plattform enn tidligere.  
 
Facebook-siden vår er fortsatt en viktig kanal for å nå ut til våre medlemmer og andre 
fuglafolk. Det er nå over 6700 liker Kanari-Fansen på Facebook, altså en økning på over 
1000 nye det siste året. I tillegg til jevnlige oppdateringer om hva som skjer har vi også 
opprettet events  for alle turene og de andre arrangementene våre. Vi har også vært aktive 
for å spre informasjon om kamper og billettsalg, og vi nådde ut til veldig mange med våre 



poster om sesongkortsalget i desember. I desember lanserte vi også en diskusjonsgruppe 
på Facebook, for de som ønsker å ta sine diskusjoner der. 
 
I 2016 gjenoppstod også Kanarinytt, nå som nyhetsbrev på e-post. Nyhetsbrevet sendes ut 
ca. en gang i måneden og er eksklusivt for våre medlemmer. Alle medlemmer med registrert 
e-postadresse mottar Kanarinytt. 

Kreativ Kanaris 
Vår hoffleverandør av bilder, Knut Håvard Solberg, har som vanlig levert bilder av strålende 
kvalitet! Kreativ Kanaris vil gjerne også ha med noen på laget som kan drive med video, så 
her er det bare å stille opp for kreative kanaris! 

Humbug & Kanari 
I 2016 hadde vi planlagt med to utgaver av medlemsfanzina Humbug & Kanari. Den første 
utgaven ble sendt ut på våren. Den andre utgaven var planlagt på høsten, men ble kuttet på 
grunn av økonomi. 

Norsk supporterallianse 
Vi har også i år vært medlemsklubb i Norsk supporterallianse (NSA). Vi har deltatt på 
årsmøte og supporterseminar i regi av NSA. Medlemskapet gir oss også tilgang på billige 
billetter til landslagskamper, noe som enkelte av våre medlemmer har benyttet. 

Samarbeid med LSK og LSK kvinner 
Samarbeidet med LSK-administrasjonen fungerer veldig bra. Vi syns det er veldig greit å 
kommunisere med de og de involverer oss i mye.  Vi har vært i flere møter med 
administrasjonen, gjennom 2016. 
 
Det ble vedtatt på LSK sitt årsmøte at styret i Kanari-Fansen skulle inviteres på fire av 
LSK-styret sine styremøter. Vi ble invitert på to hvorav det siste ble avlyst på grunn av 
evaluering av Kristinsson. Etter dette ble det ikke avholdt møte. Vi fokuserte etter dette på 
enda tettere dialog med administrasjonen, da det er de vi har mest med å gjøre. 
 
Samarbeidet med LSK kvinner har etter styrets oppfatning fungert veldig bra. Kontakten har 
primært gått gjennom LSK kvinner kontakt og kasserer. Vi har ikke hatt møte med styret til 
LSK kvinner, dog har vi hatt noen faste møter og løpende kontakt med daglig leder i LSK 
kvinner. Ellers opplever styret at LSK kvinner er svært positive til Kanari-Fansen Lillestrøm.  



4. Regnskap 

 
  



5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning 
 

Kontrollkomiteen for 2016 har bestått av Egil Andresen og Tron Stenersen 
 
Kontrollkomiteen har gjennom 2016 ikke avholdt noen møter med styret i KFL. Referanser til 
kontrollkomiteen har i største grad vært referater fra styremøter, samtaler med 
styremedlemmer og andre medlemmer,  samt generelle observasjoner og deltagelse på 
turer og andre arrangement.  
 
Medlemsoversikt/medlemsføring 
«Hele stadion skal bli medlemmer» var en visjon, som så langt ikke har slått til. 
Medlemsmassen har økt med 100 personer, og pr i dag er det 1500 medlemmer. Styret 
erkjenner at de har noe å gå på når det gjelder medlemsverving.  
 
Styrets arbeid 
Styret v/kasserer har god økonomistyring. Styret har evaluert egne tiltak for å fremme bedre 
økonomi. Og erkjenner at et par av tiltakene, som salg av supportereffekter og 
TIFO-innsamling ikke har gitt gode nok resultater.  
 
Styret har gjennomført nødvendige sanksjoner mot enkelte av medlemmene som klart har 
brutt turreglene. KRK anser dette som tilfredstillende. 
 
Samarbeid med LSK er slik kontrollkomiteen ser det forbedret; invitert til to styremøter (et 
avlyst), har en representant i jubileumskomiteen og hadde en utmerket mobilisering ifm salg 
av sesongkort. 
 
Regnskap 
Pr i dag sitter KFL med ca 30000 kroner i pluss. Styret styrte mot 0, og er således tilfreds 
med overskuddet. KRK har ingen grunn til å mene at styret har forvaltet økonomien annet 
enn meget tilfredstillende.  
 
Konklusjon: 
Kontrollkomiteen er godt fornøyd med styrets arbeid og kontroll med økonomien i 2016. 
 
 

Lillestrøm 2/2-2017 
 

Egil Andresen           Tron Stenersen 
Sign                                 sign 

 
 
 
 
 
  



6. Innkomne forslag 
 
Ingen.  



7. Handlingsplan 2017 
 
I jubileumssesongen 2017 skal Kanari-Fansen bidra aktivt til å feire 100 års-jubileet til 
Lillestrøm sportsklubb. Vi skal også fortsette utviklingen innen våre tre kjerneområder tur, 
tribuneliv og medlemsoppfølging. Og sist men ikke minst, vi skal feire vårt eget 25 
års-jubileum. 
 
Tur: 

● Vi skal sette opp transport til alle bortekampene. 
● Vi skal skal jobbe for å få flere reisende. 
● Vi skal sette opp transport til utvalgte kvinnekamper. 
● Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for det. 
● Vi skal ha minst en tematur, og igjen ha «årets tur». 

 
Tribuneliv: 

● Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane. 
● Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det til felles 

at de er stående, aktive supportere. Vi skal også legge til rette for personer som har 
særskilte behov. 

● Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å utvikle 
tribunelivet. 

● Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo. 
● Vi skal fortsette stemningsutviklingen som har vært på kampene til LSK kvinner. 
● Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk. 

 
Medlemsoppfølging: 

● Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer. 
● Vi skal ha gode medlemsfordeler. 
● Vi skal gi ut to utgaver av fanzina Humbug & Kanari. 
● Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer før og etter hjemmekamper. 
● Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen. 

 
 
 

 
  



8. Budsjett 2017 
 

 
 

 
  



9. Valg 

Styret 

Leder 
Kenneth Kvebek (ikke på valg) 

Kasserer 
Håkon O. Henriksen (ikke på valg) 

Styremedlemmer 
Kim Kristiansen (ikke på valg) 
Marius Lauritsen (ikke på valg) 
Thor-Arne Sandli (ikke på valg) 
Ine Opdahl (ikke på valg) 
Fredrik Østbye (ikke på valg) 
Joacim S. Møller (ikke på valg) 
 

Valgkomiteen 
Ronnie Hallén (gjenvalg) 
Pia Petra Opdahl (ny) 
 

Kontroll- og revisjonskomiteen 
Tron Stenersen (gjenvalg) 
Egil Christian Andresen (gjenvalg) 


