
 

Protokoll fra årsmøtet i Kanari-Fansen Lillestrøm 

Tirsdag 13. februar 2018 

 
Møtet ble åpnet av styreleder Kenneth Kvebek. 
 

1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av 
protokollen 

Ordstyrer: Patrick Ween. 
Referent: Marius Lauritsen. 
Tellekorps: Jørn Syversen og Raymond Pedersen. 
Signere protokollen: Vegard Eikaas Johansen og Fredrik Østbye. 
 
 

2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste. 
43 stemmeberettigede tilstede ved oppstart. 
Innkalling, godkjent 
Saksliste, godkjent 
 
 

3. Årsberetning 
Beretningen ble holdt av Patrick Ween. Innledning ble lest i sin helhet, deretter kun 
overskriftene med mulighet for kommentarer. 

○ Tribuneliv 
○ Spørsmål fra Egil Andresen: Har det vært avholdt tribunemøter i år?  

Svar fra styret: Det har blitt startet opp med en tribunegruppe igjen, som 
hadde møter i høst. Ut over det er det avholdt ett åpent tribunemøte. 

○ Spørsmål fra Egil Andresen:Hvorfor er ikke alle grupper inkludert i 
tribunegruppa? 
Svar fra styret: De gruppene vi mener har vært de viktigste bidragsyterne til 
diskusjoner og utvikling av tribunen har blitt inkludert. Om det er grupper som 
mener de burde vært med, ta kontakt. 

○ Kommentar fra Arild Myklebust: Bør få tilbake de åpne tribunemøtene på 
Martins på kampdag. 

○ Kanaricupen 
○ Kommentar fra Vegard Eikaas Johansen: Ekstremt bra opplegg 

○ Medlemskap 



○ Spørsmål fra Frode Thai Johansen: Hva er fordelinga på medlemskap i 
kategoriene: voksen, barn og familie 
Svar fra styret: 1001 voksne, 117 barn/honnør og 195 familiemedlemskap.  

○ Spørsmål fra Frode Thai Johansen: Hvor mange nye medlemmer etter 
semifinalen? 
Svar fra styret: Ca. 300. 

○ Informasjon og web 
○ Kommentar fra Frode Thai Johansen: Det bemerkes at det er stor forskjell på 

antall likes på Facebook og antall medlemmer i Kanari-Fansen. 
○ NSA 

○ Kommentar fra Frode Thai Johansen: Vi må også bidra i styret i NSA. 
Svar fra Styret: Vi bidrar, og sitter i valgkomiteen. Tar gjerne imot forslag til 
kandidater til NSA sitt styre fra LSK-miljøet. 

○ Eventuelt 
○ Kommentar fra Frode Thai Johansen: Supporterkoordinatoren burde skrevet 

noen ord i beretningen. 
 
 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
 
 

4. Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. 
 

○ Spørsmål fra Egil Andresen: Det stod at tifo har samlet inn mer enn 
budsjettert, hvordan kom de inn? 
Svar fra styret: innsamlinger, sponsorer, ekstra støtte over 
medlemskontingenten og loddsalg. 

○ Spørsmål fra Frode Thai Johansen: Hva går konflikten med Charterbuss i? Er 
det ikke inngått en skriftlig avtale på forhånd? 
Svar fra styret: Vi fikk et skriftlig tilbud i forkant av sesongen for bussturer over 
hele landet. Da vi bestilte busser til Cupfinalen ble det ikke opplyst om noen 
prisøkning. Prisen ble doblet uten forvarsel. Vi mener å ha vårt på det tørre. 

 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
 

5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning 
Beretningen ble lest i sin helhet av Patrick Ween. 
 
«Manglende» i nest siste avsnitt under Regnskap strykes. 
 
Beretningen ble enstemmig godkjent. 
 
 



6. Innkomne forslag 
○ Forslag 1 

○ Forslaget trekkes av forslagsstillere, da denne setning om lokale grupper 
kommer inn i handlingsplanen: «Styret skal ha en oversikt over 
kontaktpersoner til lokale grupper. En oversikt over gruppene skal publiseres 
på kfl.no.» 

 
○ Forslag 2 

○ Forslaget trekkes av forslagsstillere, da denne setning om lokale grupper 
kommer inn i handlingsplanen: «Vi skal ha medlemssjekk på Kanarifeltet. Vi 
skal jobbe for å igjen lage et nettverk av billettselgere- og pushere, som kan 
brukes spesielt til de store kampene.» 

 
○ Forslag 3 

○ Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endringer i forslaget: 
■ § 1 Navn 

● Tillegg etter siste punktum: «KFL ble stiftet 3. desember 
1992.» 

■ § 2 Formål 
● Punkt to endres til «Kanari-Fansen Lillestrøm er en uavhengig, 

ideell, åpen og inkluderende supporterklubb.» 
● Siste setning endres til «Kanari-Fansen Lillestrøm aksepterer 

ikke fotballrelatert vold.» 
■ § 4 Medlemmer 

● § 4-1 Siste setning endres til: «Familiemedlemskap kan gis til 
personer bosatt med samme bostedsadresse, samt egne barn 
med annen bostedsadresse.» 

● § 4-3 Ordet «retningslinjer» endres til «grunndokumenter». 
■ § 5 Tittel endres til «Utestengelse/eksklusjon» resten av teksten 

endres til: 
● § 5-1 Styret kan med 2/3 flertall utestenge/ekskludere 

medlemmer for brudd på Kanari-Fansen Lillestrøm sine 
grunndokumenter. 

● § 5-2 Innstilling til utestengelse/eksklusjon skal gis skriftlig fra 
styret til medlemmet. Medlemmet skal gis mulighet for skriftlig 
tilsvar og talerett under behandlingen i styret. 

● § 5-3 Alle utestengelser kan påklages til årsmøtet som fatter 
endelig vedtak. 

■ § 6 Grunndokumenter 
● Punktet «§ 6-4 Tribunereglementet vedtas av årsmøtet.» 

fjernes. 
● Nummerering av punktene rettes. 
● Endres: § 6-1 Grunndokumentene skal være tilgjengelige og er 

bindende for alle organisasjonsledd og medlemmer av 
Kanari-Fansen Lillestrøm. 

■ § 8 Årsmøtets gang 



● «Mandat for kontrollkomiteen» endres til «Mandat for Kontroll- 
og revisjonskomiteen». 

■ § 9 Ekstraordinært årsmøte  
● Legges til «(3)» etter «tre». 

■ § 10 Styret 
● Legges til på § 10-1: «, og skal referatføres med 

saksnummer.» 
● Endres: § 10-5 Styret er vedtaksdyktig når minimum 2/3 av 

styrets medlemmer er tilstede. 
● Legges til: «§ 10-7 Styret forplikter seg til å behandle alle saker 

som fremmes av medlemmene.» 
 
I behandlingen var det et forslag om å legge til: «§ 10-7 «Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. I dennes fravær eller permisjon delegeres dobbeltstemmen til kasserer.» 
Forslaget falt. 
 
 
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt. 
 
 

7. Handlingsplan 2018 
Følgende punkter føyes til/endres: 

● Tillegg under medlemsoppfølging: «Styret skal ha en oversikt over kontaktpersoner til 
lokale grupper. En oversikt over gruppene skal publiseres på kfl.no.» 

● Tillegg under tribuneliv: «Vi skal ha medlemssjekk på Kanarifeltet. Vi skal jobbe for å 
igjen lage et nettverk av billettselgere- og pushere, som kan brukes spesielt til de 
store kampene.» 

● Tillegg under tribuneliv: «Vi skal arrangere fem åpne tribunemøter på Martins i 
forbindelse med kampdag. To av disse skal være i forbindelse med første 
hjemmekamp i serien, og første hjemmekamp etter sommeren.» 

● Tillegg under medlemsoppfølging: «Styret skal jobbe for å arrangere to 
informasjonsmøter i samarbeid med LSK.» 

 
 
Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

8. Budsjett 2015 
Budsjettet ble presentert av kasserer. 

● Kommentar fra Arild Myklebust om at turbudsjettet bør sponse vIF away med 10 000. 
Kommentaren tas til etterretning av styret. 

● Forslag fra Frode Thai Johansen: Medlemskap økes fra 350 000,– til 400 000,– med 
en ny totalbudsjett på 1 020 000,–  

○ Forslaget falt. 
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 



9. Valg 
Styret 
 
Valg av leder 

● Innstilling: Ståle Nordhagen 
○ Valgt ved akklamasjon 

 
Valg av kasserer 

● Innstilling: Håkon O. Henriksen 
○ Valgt ved akklamasjon 

 
Valg av styremedlemmer 

● Innstilling: Thor-Arne Sandli 
○ Valgt ved akklamasjon 

● Innstilling: Ine Opdahl 
○ Valgt ved akklamasjon 

● Innstilling: Joacim S. Møller 
○ Valgt ved akklamasjon 

● Innstilling: Cecilie Løvstrand 
○ Valgt ved akklamasjon 

● Innstilling: Lise Bjørk 
○ Valgt ved akklamasjon 

● Innstilling: Egil Andresen 
○ Valgt ved akklamasjon 

 
 
Valgkomiteen 

● Innstilling: Ronnie Erik Hallén og Leif A. Øwre. 
○ Valgt i blokk, ved akklamasjon 

 
 
Kontroll- og revisjonskomiteen 

● Innstilling: Tron Stenersen og Marius Lauritsen. 
○ Valgt i blokk, ved akklamasjon 

 
 
 
 
Godkjennelse av protokollen: 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 
   Vegard Eikaas Johansen Fredrik Østbye 


