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3. Årsberetning
Styret har i 2017 bestått av:
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Styret har avholdt 13 styremøter og et styreseminar. Til sammen har styret behandlet 87
saker på møtene. I tillegg har styret kontinuerlig kontakt med hverandre for å løse
oppdukkende ting.
Styret hadde sitt første, konstituerende, møte 9. mars 2017. 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 og tifo
På årsmøtet i både 2016 og 2017 la årsmøtet en rekke føringer for hvordan tribunelivet og
FuglaTifo skulle gjøre sitt arbeid for å best mulig feire Lillestrøm Sportsklubb sine 100 første
leveår. Blant annet ble det vedtatt en kontingentøkning med øremerket andel til FuglaTifo.
Videreføringen av mentalitetsfeltet har også vært en viktig faktor til at stemningen skulle få
seg et løft.
Tribuneliv
På Åråsen har det vært varierende stemning og varierende oppmøte. Symptomatisk er det
at det er sommermånedene som trekker færrest folk, samt «ubetydelig» tabellposisjon. Her
har vi alle enormt potensiale. Det har vært tribunemøter hvor gruppene har blitt invitert,
forsangere og tribuneledere har hatt møter og åpne større tribunemøter der alle har kunnet
delta. Vi opplever at de åpne tribunemøtene ikke har den effekten vi ønsker oss da det alltid
er de samme som møter og det ikke er forskjell på tribunemøter som er åpne og
tribunemøter som er for gruppene.
Kamper som må trekkes fram med tanke på tribuneliv er naturlig nok serieåpninga. Sterk
stemning hvor hele stadion er med til tider. Vi viser at vi kan hvis vi vil. Andre kamper er
borte mot Rosenborg. Veldig bra stemning og såpass trykk at vi faktisk kunne høres over
hele Lerkendal da Kippe utligner. Semifinalen borte i Molde var likeså en sterk
tribuneprestasjon. Også kommer vi ikke utenom cupfinalen. Dette må kanskje sies å være
noe av det råeste Kanari-Fansen noen gang har levert. Tribuneorganiseringen under

Cupfinalen var eksemplarisk. Ordningen med «free seating» på VG-nedre var avgjørende for
at stemningen kunne bli så bra.
Styrken vår er helt klart bortekamper. Trykket vi har per person på bortekamper er større enn
det vi har hjemme på Åråsen. Årsaken til dette er nok at vi står mer samlet på bortebane enn
det vi gjør hjemme da alle har sine «faste plasser». En annen årsak er nok at de som reiser
på bortekamp også har en større giv for å ville gi alt på tribunen da de har valgt å ta seg
turen.
Alt i alt kan vi si at stemninga er stigende og på rett vei, men vi er fortsatt ikke der vi vil være.
Tifo
2017 har vært et godt år med tanke på tifo. Vi har gjennomført en rekke tribunearrangement
denne sesongen og må si oss godt fornøyd med det vi har levert ut i fra de forutsetningene
vi har hatt sett fra våre ferdigheter og erfaringer. I mengde stoff og kvadratmeter er
seriestart- og jubileumstifoen hjemme på Åråsen 2. april klart størst. Bak denne tifoen lå det
en rekke arbeidstimer utført av veldig mange bidragsytere. Bare maleprosessen rundt denne
tifoen hadde en vanvittig bratt læringskurve. Mye av det vært lærte under jubileumstifoen la
føringer for veien videre gjennom sesongen med tanke på tifoer. Hvis vi ser for oss størst tifo
i form av kostnad er det cupfinaletifoen som har høyest kostnad. Dette fordi plastflagg og
fargede ponchoer koster en del.
Ellers har det vært gjennomført en rekke mellomstore og mindre tifoer med både hyllest til
oss selv, støtte til klubben og stikk til motstanderen. Per dags dato har man et mannskap
bestående av 60-70 interessenter som viser seg villig til å bidra i varierende mengde.
FuglaTifo har i løpet av 2017 sesongen brukt mer penger enn det årsmøtet bevilget.
Budsjettet gav FuglaTifo et handlingsrom på 400 000,–. Vi har brukt over 510 000,–. Til
gjengjeld har FuglaTifo samlet inn 160 000,– mer enn budsjettert. Vi mener derfor at
budsjettsprekken er håndtert på en forsvarlig måte. En stor takk til alle som har bidratt til
FuglaTifo for at vi skulle kunne hylle verdens beste fotballklubb i sin 100-årssesong.

Turer
Vi har i 2017 satt opp turer til 14 Eliteseriekamper for herrer, en cupkamp for LSK Kvinner,
samt fire cupkamper for herrer (inkludert finalen).
Vi har som alltid mål om å gjennomføre samtlige bortekamper, men Tromsø borte ble igjen
en utfordring grunnet veldig høy pris for fly. Vi har hatt en del satningsturer, bl.a. RBK borte,
hvor prisen var 400,– samt Molde borte, hvor vi slo til med 100,– kroner for billetten. Vi har
satt opp en tur på damesiden, hvor vi satte opp gratisbusser ved hjelp av sponsorer til
semifinalen. Det ble totalt to busser. Vi har bevisst prøvd å kjøre med litt lavere priser, men
for få reisende har resultert i et større underskudd enn forventet. Turansvarlig Joacim Møller
har hatt tett samarbeid med kasserer, og har hele veien hatt kontroll.

Vi har dessverre ved flere anledninger fått for dårlige busser fra Charterbuss. Det har vært
mangel på aircondition på flere av langturene, noe som i vårsolen har ført til veldig varme
busser. Folk har klaget, og vi har tatt dette videre med busselskapet. Likevel har vi fortsatt å
fått dårlige busser. Verste hendelsen var at bussen på vei hjem fra Bergen havarerte på
fjellet, og de som var med måtte splittes i to maxitaxier fra Gol og hjem. To uker senere fikk
vi samme buss til Sandefjord, hvor vi måtte bytte buss i Horten på vei hjem. Den nye bussen
var dog på plass relativt fort, så vi slapp mye ventetid. Dette var også årets fylletur, så folk
hadde grei tålmodighet. Vi inviterte Charterbuss til vårt årlige seminar i januar, men vi hørte
ingenting, og ingen møtte opp. Vi må ta dette seriøst, og vi vurderer flere andre valg for turer
i 2018. Kan også nevne at vi hadde drøftet internt i styret at Skien borte skulle være årets
tematur, men at det ble en mandagskamp ødela hele ideen.
Cupfinalen
Alt i alt transporterte vi et sted mellom 3000–3500 til Oslo, og et sted mellom 4000–4500
hjem. Vi kjørte 100 kroner billetten, basert på et tilbud vi hadde fått fra Charterbuss i mars,
for hele sesongen. Det som ikke kom frem i dialogen med Charterbuss var at bussene
hadde blitt dobbelt så dyre over natta, siden at det ble hentet busser fra Lillehammer og
enda lenger vekk. Vi har stått på vårt og sagt at det ikke kan gå ut over oss at Charterbuss
må hente busser lang vei fra. Det er fortsatt en pågående sak. Tross dette, så må det sies at
det var en særdeles vellykket operasjon. Det ble noe ventetid, men det må man regne med
når det er 3000++ på tur. Det skal også sies at politiet tok over all kontroll på vei hjem, og
skapte komplett kaos. De åpna busser så folk bakerst i køen løp på, og de som stod lenger
frem kom sist hjem.
Alt i alt har det vært et år med kontroll, svært få alvorlige hendelser, og det lille som har
dukket opp har blitt tatt hånd om med en gang.

Arrangement
Oppgaven som arrangementansvarlig i år har vært løst av Fredrik Østbye første halvdelen
av året og av Kim Kristiansen andre halvdel av året. Fredrik måtte trekke seg fra styret
halvveis på grunn av mye å gjøre med Nebbenfestivalen og andre oppgaver.
Jubileumsåret 2017. LSK 100 år. Kanari-Fansen 25 år.
Året startet med et brak på torvet og hundreårsjubileumsfest. KFL var representert i
festkomiteen. Festen var en stor suksess. Svært telt på torvet, masse liveopptredener,
quizer, gamle helter, delvis dansing på bordene.
Quiz
Vi har hatt 8 quizer, både vanlige og i kahootæ-form. Samtlige quizer ble vunnet at Team
Wangen. Gratulerer til de. Quizmastere i år: Terje Nybro, Arnfinn Fagerli, Patrick Ween,
Frode Homb, Morten Stokstad, Morten Svesengen. Vi avholdt også tidenes første quiz
utendørs på martins.
Cupfinalen

Cupfinalehelgen ble en stor begivenhet. Den startet fredagen med jubileumsfest for KFL på
Martins. Godt over 400 solgte billetter, stappet lokale og god stemning. Vi kan også si oss
veldig godt fornøyd med resten av opplegget denne helgen, både arrangementet i
messehallen og ikke minst matchen.
Kanaricup
Når dette skrives har vi akkurat arrangert Kanaricup 2018. Nok en suksess! Aldri har det
vært flere påmeldte lag. 24 lag må sies å være over all forventning. Takk til alle involverte! Vi
er veldig fornøyde med gjennomføringen av cupen, men ser også et par
forbedringspotensialer når vi nå evaluerer hvordan det har gått.

KFL92
Ansvarlige for KFL92 og kleskolleksjonen i år har vært Kim Kristiansen og Håkon Henriksen.
Alle produkter har blitt produsert av Capo Sport.
Vi har i år produsert flere jubileumsprodukter for å feire 25-årsjubileet. Pin, skjerf, t-skjorter
ble laget med jubileumslogoen på. Vi har også produsert luer og vanter. Til hjemmekampen
mot vif kjørte vi et lite lagertømmingssalg, stor suksess. Vi solgte veldig bra denne dagen,
det ble til og med satt omsetningsrekord på klær denne dagen. Alt i alt gikk KFL92 med et
overskudd på rundt 50 000,–.
At vi kom til cupfinalen gjorde at vi, i samarbeid med LSK, produserte opp en
cupfinalegenser og et cupfinaleskjerf. Avtalen gikk ut på at KFL produserte og solgte
produktene, mens vi delte profitten. Det vil si at LSK får i overkant av 37 000,– av KFL som
følge av dette.

Media/talsmann
Jobben som talsmann har i 2017 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. KFL har fått veldig mye positiv
omtale i media for hvordan vi støtter klubben, ellers blir vi bedt om å kommentere uttalelser
fra spillere vedrørende klubben. Det var noen få henvendelse pga det som ble levert på
banen, men dette fikk ikke store oppslag da media ikke fikk den vinklingen de ville (slakt av
spillere og trener). Ellers har det vært ganske rolig.

Medlemskap
Vi endte på 2000 medlemmer i 2017. Dette er en bra økning fra fjoråret. Det må tillegges at
det er kun halvparten av økningen som kom inn mot cupfinalen.
Det har vært noen medlemsfordeler, men fortsatt har denne jobben kommet litt i skyggen.
Alle medlemmer får tilsendt sitt personlige medlemskort i plast. Vi sender også ut jevnlige
nyhetsbrev til alle med oppgitt e-postadresse.

Økonomi
Rutinene våre er gode, og vi har god oversikt, vi tar derfor ikke på oss kostnader vi ikke kan
gjøre opp for oss. Vi betaler regningene i tide og har tilfredse leverandører.
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. vi også
en konto i DNB.
Vi søkte i våres igjen om å få delta i Lillestrøm Bankens «Lokalbidraget». Når stemmene ble
talt opp ga dette oss 28.481,– i inntekter for å satse videre på tifo-arbeidet.
Budsjettet for 2017 la opp til et underskudd på 4.850,–. Vi har hatt god kontroll gjennom hele
sesongen. Noe som på slutten av sesongen ga oss muligheter til å investere i litt utstyr.
Balanse:
Bankinnskudd, kontanter
Utestående fordringer
Leverandørgjeld
Innbetalt 2018 kontingent
KFL92 lagerverdi

414.391,96
10.000,192.956,02
85.300,50.000,-

Vi føler vi har vi har hatt en meget god sesong rent økonomisk, som gir oss muligheter
videre.
Ønsker også å tillegge at vi igjennom cupfinalesalget av supportereffekter og God Fugl har
puttet 50.000,– tilbake til klubben

Informasjon og web
Kanari-Fansens webside www.kfl.no er fortsatt den viktigste kanalen for oppdatert
informasjon om supporterklubbens turer, aktiviteter og annen informasjon. Som en følge av
arbeidet som ble gjort med websiden høsten 2016 har vi gjennom hele 2017 hatt et godt
system for salg av turbilletter på kfl.no. Systemet har gjort det enklere å ta imot betaling på
forhånd, og gir også god oversikt over antall reisende.
Kanaripedia på kfl.no er fortsatt en overlegen oversikt over LSK-historikk, hvor Jørgen
Knutsen legger ned et vanvittig imponerende arbeid for å holde wikien oppdatert.
Forumet på websiden er fortsatt en viktig arena for diskusjoner i LSK-miljøet, selv om
aktiviteter har vært nedadgående over flere år. Fortsatt er forumet den beste arenaen for de
gode LSK-diskusjonene, selv om andre sosiale medier som twitter og facebook har overtatt
mye av de meningsutvekslingene som tidligere foregikk på forumet.
Facebook-siden vår er fortsatt en viktig kanal for å nå ut til våre medlemmer og andre
fuglafolk. Det er nå over 7600 liker Kanari-Fansen på Facebook, en økning på nær 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. Vi har også gjort forsøk med Live-videosendinger via
Facebook, og har blant annet sendt live fra klubbkvelden på Martins live, trekning av lag til
Kanaricupen og ikke minst finalen i Kanaricupen. Diskusjonsgruppa vår på Facebook har
over 2100 medlemmer, og god aktivitet.
Nyhetsbrev på e-post, Kanarinytt, har blitt sendt ut noen ganger gjennom året, men vi har
dessverre ikke klart å opprettholde frekvensen på ett nyhetsbrev i måneden.
Våre eminente fotografer Knut Håvard Solberg og Audun Braastad har igjen levert bilder på
høyt nivå gjennom året. Særlig står dekningen av cupfinalen igjen som både viktig og god.
Samtidig er vi sårbare, med kun to fotografer som begge har både jobber og andre
aktiviteter, noe som gjør at vi ikke får bilder fra så mange kamper som vi kunne ønske oss.
Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med flere fotografer som kan bidra.
Etter noen år med lite videodekning av vårt tribuneliv og andre aktiviteter startet vi på
tampen av 2017 opp igjen med å satse på dette. Joakim Wik Larsen står i spissen for
satsningen, og før cupfinalen kjøpte Kanari-Fansen inn et nytt videokamera til denne bruken.
Finalen ble meget godt dekket av både våre egne kameraer, og fra Ultras Felt C. Vi har også
samarbeidet med UFC om dette i etterkant av finalen, hvor vi har delt alt videomaterialet
med hverandre og dermed også delt på redigeringsjobben. Foreløpig har UFC redigert en
stemningsfilm fra finalen, og KFL har laget to andre filmer. Mer vil nok komme fra denne
deilige dagen. Til videosatsingen trengs det fortsatt å rekruttere flere som kan bidra, både
med filming og redigering.
Kanari-Fansens podcast ble startet opp igjen i mars 2017, i ny drakt og med Trygve Lie og
Fredrik Østbye som programledere. 13 episoder ble laget i tillegg til et opptak fra et
klubbmøte på Martins. I begynnelsen av 2018 har vi gått til innkjøp av noe utstyr, for å la
Trygve og Fredrik ta podcasten til nye høyder.

Humbug & Kanari
I jubileumsåret 2017 klarte vi endelig to utgaver av medlemsfanzina Humbug & Kanari! Og
for noen utgaver! Den første kom like etter seriestarten og handlet mest av alt om Lillestrøm
by og Lillestrøm sportsklubb, som seg hør og bør i forbindelse med 100-årsdagen, ispedd et
og annet bidrag med annet tema. Den andre utgaven kom uka før cupfinalen, og handlet
mest om Kanari-Fansens første 25 år og ikke minst cupfinalestoff. Tusen takk til alle
skribenter som har bidratt!

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 2017.
Det ble vedtatt på LSK sitt årsmøte at styret i Kanari-Fansen skulle inviteres på noen av
LSK-styret sine styremøter. To av disse møtene mellom styrene har blitt gjennomført, og
begge var gode møter.
Samarbeidet med LSK kvinner har etter styrets oppfatning fungert bra. Vi har ikke hatt møte
med styret til LSK kvinner, dog har vi hatt 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 2017 har bestått av Egil Andresen og Tron Stenersen.
Kontrollkomiteen har gjennom 2017 ikke deltatt i 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
Det er ikke spesifikt uttalt fra styret i år at visjonen «Hele stadion skal bli medlemmer», slik
som i fjor. Det er allikevel med stor tilfredshet at antall medlemmer er utvidet med 500
personer til 2000. Årsaken til denne relativt store tilgangen kan antas å være på grunn av
god mobilisering foran Cupfinalen, samt annen mobilisering.
Styrets arbeid
Styret har tilfredsstillende økonomistyring.
Styret har fremmet masse forslag om tiltak for styrke økonomien. Flere er fremmet og forsøkt
igangsatt, uten at resultatet av enkelte tiltak er omtalt eller evaluert i styrereferatene. KRK vil
anbefale styret å referere evalueringer/resultat av tiltak som er gjennomført, eller ikke
gjennomført. Slik vil senere vurderinger av styrets arbeid bli lettere å tolke, samt at styret vil
kunne dokumentere egne erfaringer og læring til senere bruk.
Styret har gjennomført nødvendig oppfølging i et par ulike interne konflikter. Styret har
bestemt sanksjoner, hvorav et par ikke var gjennomførbare. KRK anser at styret har tatt
lærdom av dette. KRK er fornøyd med at styret tok grep og viste aksjonsvilje.
Samarbeid med LSK er meget godt. Så vidt KRK ser er det gjennomført tre gode møter med
Truls/LSK. Styret har utenom dette hatt kontinuerlig kontakt med LSK om pågående saker
hele sesongen. KRK er svært fornøyd med å erfare at dette er gjensidig nyttig og kreativt.
Gjennom dette samarbeidet med klubben kommer det opp spørsmål som det videre vil være
naturlig å ta opp på medlemsmøter.
Regnskap
KRK ser at Kanari-Fansen har et ryddig og godt regnskap. Økonomien er godt forvaltet.
Omsetningen av varer og tjenester er imponerende stor. Sammenlignet med andre
supporterklubber i Norge er Kanari-Fansen i fremste rekke. Gjennomføringen av tiltak for å
hente inn mer penger er tross dette etter KRK sin mening ikke optimal. F.eks manglende
loddsalg/bøssebæring på Martins før kamper er mangelfullt gjennomført.
Konklusjon:
Kontrollkomiteen er godt fornøyd med styrets arbeid og kontroll med økonomien i 2017.
Lillestrøm 5/2-2018
Egil Andresen
Tron Stenersen
(sign.)
(sign.)

6. Innkomne forslag
Forslag 1: Lokale grupper i Kanari-Fansen 2018
Innsendt av: Arild Myklebust og Ken Rune Nilsson.
Det foreslås herved å lage et register over lokale grupper i KFL. Dette har vi vært nære på
flere ganger, nesten klare, og så har ting kokt bort i kålen. Nå er det på tide å gjøre dette
permanent og få det inn i ordna former.
Dette kan gjøres på følgende måte:
1. Man kan lage en lokal gruppe basert på geografisk tilhørighet. Ala Haga Kanaris,
Lørenskog Kanaris, Hadeland Kanaris etc.
2. Man kan lage en lokal gruppe basert på vennegjenger. 100 % KFL, Custodes, She
Devils, Team togstasjon etc.
3. I hver gruppe er det en kontaktperson som oppgir navn, telefonnummer og
e-postadresse.
Når man har fått inn dette kan man lage et register på www.kfl.no, Facebook etc. For KFL er
det et hav av muligheter. Få folk interessert i verving av medlemmer, billetter til kamper, jobb
med tifo og tribune, innsamling av penger til tifo, folk på turene, ting man kan gjøre for LSK
etc. For en fanklubb er ALLTID rekruttering, konstant mobilisering og vedlikehold av folka du
har med det viktigste. Det er sikkert mange måter å gjøre det på, dette kan man diskutere på
årsmøtet.

Styrets innstilling: Ikke vedtatt.
Styret tar forslaget til etterretning, men mener punktet om lokale grupper i handlingsplanen
er dekkende. Intensjonen i forslaget tas med i styrets arbeid med lokale grupper.

Forslag 2: Kanari-Fansen tar ansvar for Kanarifeltet på storkampene, eventuelt alle kamper.
Innsendt av: Arild Myklebust og Ken Rune Nilsson.
I perioden 2005–2009 hadde KFL og LSK et tett samarbeid om nettverkssalg og samarbeid
rundt de store kampene. Dette kunne være salg av billetter, nettverkssalg av billetter, sjekk
av medlemskap etc. på Kanarifeltet. Vi tror at dette samarbeidet skal tas opp igjen i stor
skala. Dette gjelder spesielt tre ting:
1. Nettverkssalg av billetter til storkampene etc. Dette kan defineres som første
hjemmekamp, VIF og RBK hjemme.
2. Sjekk av medlemskap i KFL og LSK på alle hjemmekamper.
3. Generelt samarbeid mellom LSK og KFL. Cupfinalen var et ypperlig eksempel på
hvor bra dette kan være. Helt utrolig bra.
Hvordan man gjør dette er det sikkert mange måter å få til, dette kan diskuteres på årsmøtet.
Fordelene er åpenbare. KFL får kontroll på salget av sin egen tribune, får tatt ansvar for
salget av sin egen tribune, får gitt sine egne medlemmer fordeler etc. Tenk hvis man møter
VIF i en semifinale i cupen. Dette skjedde i 2005, og da så man virkelig fordelene av
nettverkssalg etc. For KFL var dette virkelig viktig i 2005–2009. På salget av
cupfinalebilletter hørte jeg Håkon i KFL og Truls i LSK snakke om samarbeid mht. til det jeg
skriver over. Opplegget vi hadde for 10-15 år siden er sikkert ikke bra nok nå, men man kan
ta med seg det beste, og bringe inn noe nytt. Derfor legges forslaget ut såpass åpent, sånn
at det kan diskuteres på årsmøtet.

Styrets innstilling: Ikke vedtatt.
Vi mener billettsalg ikke kan overtas av Kanari-Fansen, da dette styres av LSK. Styret har
med et punkt om nettverkssalg i handlingsplanen, som styret mener er dekkende.

Forslag 3: Omstrukturering av vedtektene
Innsendt av: Styret.
Styret har gjennomgått vedtektene, og gjort en revidering og omstrukturering. Forslag til nye
vedtekter ligger under, mens de gjeldende vedtektene kan leses på
https://kfl.no/kfl/vedtekter/.

§ 1 Navn
Supporterklubbens navn er Kanari-Fansen Lillestrøm. Kanari-Fansen Lillestrøm forkortes
KFL.
§ 2 Formål
Kanari-Fansen Lillestrøm sitt formål er å støtte Lillestrøm Sportsklubb og aktivt jobbe for
medlemmenes interesser.
Kanari-Fansen Lillestrøm er en ideell, åpen og inkluderende supporterklubb.
Kanari-Fansen Lillestrøm er partipolitisk nøytral.
Kanari-Fansen Lillestrøm tar avstand fra alle fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet,
livssyn, kjønn eller legning.
Kanari-Fansen Lillestrøm tar avstand fra fotballrelatert vold.
§ 3 Organisasjon
§ 3-1 Kanari-Fansen Lillestrøm har fire (4) organisasjonsledd:
● Årsmøtet.
● Styret.
● Valgkomiteen.
● Kontroll- og revisjonskomiteen.
§ 3-2 Årsmøtet er det høyeste organet i Kanari-Fansen Lillestrøm. Mellom årsmøter er
styret organisasjonens høyeste organ.
§ 4 Medlemmer
§ 4-1 Medlemskap i Kanari-Fansen Lillestrøm er personbasert enten gjennom
individuelt medlemskap eller gjennom familiemedlemskap. Familiemedlemskap kan
kun gis til personer bosatt med samme bostedsadresse.
§ 4-2 Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemskap.
§ 4-3 Medlemmer forplikter seg til å følge Kanari-Fansen Lillestrøm sine
retningslinjer.
§ 4-4 Styret kan med 2/3 flertall innvilge æresmedlemskap til personer som over
lengre tid har vist stort engasjement for Lillestrøm Sportsklubb og Kanari-Fansen
Lillestrøm. Årsmøtet kan frata æresmedlemmer statusen ved 2/3 flertall. Spillere kan
først tildeles æresmedlemskap etter endt karriere.
§ 4-5 Medlemmer av Kanari-Fansen Lillestrøm har rett på medlemsfordelene som er
gitt til en hver tid. Ved knapphet vil dato for innbetalt medlemskap i inneværende
sesong være avgjørende.

§ 5 Eksklusjon
§ 5-1 Styret kan med 2/3 flertall utestenge medlemmer for brudd på Kanari-Fansen
Lillestrøm sine vedtekter og retningslinjer.
§ 5-2 Alle utestengelser kan påklages til årsmøtet som fatter endelig vedtak.
§ 6 Grunndokumenter
§ 6-1 Grunndokumentene er bindende for alle organisasjonsledd og medlemmer av
Kanari-Fansen Lillestrøm.
§ 6-2 Vedtektene behandles på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for å endre
vedtektene.
§ 6-2 Turreglementet vedtas av styret.
§ 6-3 Tribunereglementet vedtas av styret.
§ 6-4 Handlingsplanen vedtas av årsmøtet.
§ 6-5 Manifestet revideres av årsmøtet.
§ 7 Årsmøtet
§ 7-1 Årsmøtet skal avholdes innen 15. februar.
§ 7-2 Innkallingen skal sendes ut minst fem (5) uker før årsmøtet avholdes.
§ 7-3 Frist for innkomne forslag er tre (3) uker før årsmøtet avholdes.
§ 7-4 Årsmøtepapirene skal være tilgjengelig for medlemmene senest én (1) uke før
årsmøtet avholdes.
§ 7-5 Årsmøtepapirene skal inneholde:
● Årsberetning.
● Regnskap.
● Kontroll- og revisjonskomiteens beretning.
● Innkomne forslag.
● Handlingsplan.
● Budsjett.
● Innstilling til valg.
§7-6 Kun medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og
kalenderåret årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet.
§ 7-7 Stemmegivning ved fullmakt er ikke tillatt.
§ 8 Årsmøtets gang
● Godkjenning av frammøtte, innkallelse og saksliste.
● Konstituering (valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to årsmøtedeltagere til å
undertegne protokollen).
● Årsberetning.
● Regnskap.
● Kontroll- og revisjonskomiteens beretning.
● Innkomne forslag.
● Handlingsplan.
● Budsjett.
● Mandat for kontrollkomiteen.
● Mandat for valgkomiteen.
● Valg.

Kun medlemmer er valgbare til verv i KFL. Valgperioden er ett (1) år. Valgkomiteen innstiller
til alle verv unntatt valgkomité som styret innstiller.
Styret:
● Leder.
● Kasserer.
● Fem–syv styremedlemmer.
To–tre medlemmer til valgkomité
To–tre medlemmer til kontroll- og revisjonskomité
§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret vedtar dette, eller når 100 medlemmer ber om
dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med tre ukers varsel og skal kun behandle
den aktuelle saken(e).
§ 10 Styret
§ 10-1 Styremøter avholdes ved behov.
§ 10-2 Leder har styrets bindende signatur.
§ 10-3 Styret kan opprette arbeidsgrupper og ressursgrupper som kan bistå styret i
arbeidet knyttet til drift av organisasjonen. Gruppene kan ikke påta seg økonomiske
forpliktelser uten styrets godkjennelse.
§ 10-4 Styremedlemmer avsettes ved 2/3 flertall av styret.
§ 10-5 Styret er vedtaksdyktig når minimum halvparten av styrets medlemmer er
tilstede.
§ 10-6 Styret avholder årsmøtet innenfor de frister som er gitt av vedtektene.
§ 11 Oppløsning
Oppløsning av Kanari-Fansen Lillestrøm skjer ved 2/3 flertall på to (2) påfølgende årsmøter
med minst tre (3) måneders mellomrom. Ved oppløsning tilfaller Kanari-Fansen Lillestrøm
sine aktiva breddeavdelingen i Lillestrøm Sportsklubb.

Styrets innstilling: Vedtatt.

7. Handlingsplan 2018
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 å legge til rette for stemning 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 2018

9. Valg
Styret
Leder
Ståle Nordhagen (ny, 1 år)

Kasserer
Håkon O. Henriksen (gjenvalg, 1 år)

Styremedlemmer
Thor-Arne Sandli (gjenvalg, 1 år)
Ine Opdahl (gjenvalg, 1 år)
Joacim S. Møller (gjenvalg, 1 år)
Cecilie Løvstrand (ny, 1 år)
Lise Bjørk (ny, 1 år)
Egil Christian Andresen (ny, 1 år)

Valgkomiteen
Ronnie Erik Hallén (gjenvalg, 1 år)
Leif A. Øwre (ny, 1 år)

Kontroll- og revisjonskomiteen
Tron Stenersen (gjenvalg, 1 år)
Marius Lauritsen (ny, 1 år)

