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3. Årsberetning
Styret har i 2019 bestått av:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tony Johansen, leder og talsmann
Håkon O. Henriksen, nestleder, kasserer, medlemskap og KFL92
Egil Andresen, arrangement
Christine A. Tovik, TSM, sekretær og web
Joakim Wik Larsen, tifo, tribune og LSK-kvinner
Lene Stormyr, TSM (Tur/Stand/Medlemskap)
Joacim Møller, tur og talsmann sammen med leder
Alexander Amundsen, tribune, informasjon og Kanari-TV

Styret har avholdt elleve styremøter, inkludert ett styreseminar.
Styret hadde sitt første konstituerende møte 12. februar 2019.
Styret konstituerer seg selv og har hatt en rollefordeling som fremgår over.
Flere i styret har bidratt på flere av styrets ansvarsområder og drift på flere områder.
Til sammen har styret behandlet 138 saker på styremøter, og 1924 saker i Freshdesk.
(Disse inkluderer også innmelding). Styret har hatt veldig god dialog under hele sesongen og
har hatt kontinuerlig kontakt med hverandre for å løse saker fortløpende. Styret har utvekslet
over 26000 meldinger på Messenger.

Tribuneliv og tifo
Tribuneliv
I tribuneåret 2019 har vi fortsatt med den positive og unike supporterkulturen som vi står for.
Vi har hatt flere meget gode tribuneprestasjoner, både borte og hjemme, tross dårlige
sportslige resultater.
●

Hjemmekamper
God organisering av feltet og godt samarbeid mellom forsangere.

●

Bortekamper
Vi har, som det ble vedtatt på årsmøtet, laget et nytt bortekamp-banner, men det
vurderes å lage et nytt et i 2020.
Det har vært et bra oppmøte på bortekamper gjennom hele sesongen. Utsolgt første
bortekamp mot Stabæk.

Tribuneansvarlige
● Forsangere
Vi har god kommunikasjon med forsangere som leser og styrer feltet. Det er godt
samarbeid mellom forsangerne. Hovedforsangere har vært Tony og Thor-Arne. Lars,
Vegard m.fl. som backup. Vi har hatt godt trykk fra UFC ledet av Martin.
Alexander har fungert som forsanger på Felt C ved store kamper.
●

Vi har fått ny trommis i Richard. Jørn, og andre, vil fremdeles kunne stille som standin.

●

Tribunegruppa
Tribunegruppen har bestått av 12 stk. og vært representert av KFL-styret, UFC, C14,
SheDevils, Bøffelberget, sitte-FeltC og øvrige KFL-medlemmer.
Gruppa fungerte greit før sommeren. Et fysisk møte og grei kommunikasjon digitalt.
Det har vært stor enighet og ting har fungert som det skulle på tribunen.
Etter sommeren ble det opprettet en tribunegruppe-chat på messenger.
Samarbeid mellom KFL og andre grupperinger i og utenfor KFL har i 2019 fungert fint
og det har ikke vært noen store utfordringer.

Tifo
Det har blitt opprettet et tifostyre som har bestått av tre stk. representert av to stk. fra KFL og
en representant fra UFC.
Det har vært et meget bra tifo-år. Det har blitt prøvd ut både nye og gamle tifometoder som:
Koreografi, nett og luer.
KFL var først i Norge med luetifo mot Stabæk. Denne tifoen gikk over all forventning.
Tifoen mot vålerengen hjemme var en veldig verdig Derbytifo som gikk over 3 tribuner. Den
ble også «blåst til live» igjen i løpet av kampen. Vi hadde 60 stk. frivillige som stilte opp til
rigging som vi synes er helt fantastisk.
Kippe-tifoen var første tifo vi forsøkte med nett og ble en utrolig suksess og veldig fin
avskjed til en stor spiller.
Det har vært gode innsamlingsaksjoner gjennom sesongen og det er samlet inn ihht.
budsjett satt av årsmøtet.

Tur 2019
Det har i sesongen 2019 blitt satt opp organisert tur til 14 destinasjoner. Det vil si alle
bortekamper i serien bortsett fra Bodø og Tromsø. I cupen ble det ikke satt opp noen turer,
da vi besluttet at Gjelleråsen ble for kort. Det var for få påmeldinger til Halden så denne ble
kansellert. Vi satte også opp gratis tur til LSK Kvinner sin cupfinale.
Vi har i år benyttet oss av Busscharter AS på Gardermoen, og er stort sett fornøyde med
resultatet tross et par utfordringer, som jeg kommer tilbake til.
Engasjement blant supporterne henger gjerne sammen med sportslige resultater, og derfor
har det blitt satt opp en del turer med planlagt økonomisk tap.
Et par ting som bør nevnes som positive ting i 2019:
- 500 stykker reiste med buss til Intility
- Tematur «ravebuss» til Skien
- Gratis buss til Ranheim, samt 2 internbusser i Trondheim
● 1 fra pub til stadion samt
● 1 fra Stadion til Værnes
- Gratis busser til Kristiansand med hjelp fra gavmilde sponsorer. Totalt 4 busser.
- 189 billetter via Junioraksjonen
Så har det dessverre vært et par negative hendelser:
- Trondheim Away
Busscharter gir beskjed kvelden før avreise at de ikke kan stille med buss. Styret jobbet
sammen til kl. 02:00 og ringte land og strand rundt. Til slutt endte vi med å sende av gårde
en minibuss med 2 av våre egne sjåfører, samt at 3 supportere som seg villig til å kjøre
privatbiler.
- Kristiansand Away: 30-seter kortdistansebuss uten toalett.
- Gjennom sesongen har det vært litt for mye problemer med toaletter som ikke har fungert,
samt at det har vært noe problemer med sjåførene, som vi har prøvd å løse fortløpende.
- KFL organiserte transport til Cupfinalen til LSK-Kvinner. Grunnet mangel av bussverter og
misforståelser med busselskapet gikk det ikke mange nok busser hjem. Dette ble løst
smidigst mulig.
Vi ønsker å fortsette samarbeidet med Busscharter AS i 2020, med en forventning om at
Busscharter tar et større ansvar for å sende busser med fungerende og tømte toaletter.
Det har i 2019 vært god kommunikasjon mellom turansvarlig og økonomiansvarlig.

Arrangement
På arrangementssiden har 2019 vært et godt år.
Vi har kommet opp med et par nye opplegg for arrangementer som har vært vellykkede, og
flere har møtt opp enn vi har sett på en stund.
Samarbeidet med alle involverte har vært veldig bra.

«Dagen før dagen»
Nytt konsept av året hvor vi arrangerte Kanarikafe sammen med LSK dagen før seriestart. Vi
hadde kiosk, stand med salg av supporterprodukter, og spiste sammen med spillerne etter
treningen. Jørgen Lennartson og Simon Mesfin hadde også en prat om forventningene til
årets sesong.
Dette ble veldig vellykket og det var mange som møtte opp. Vi håper å kunne gjenta dette i
2020.
Gul gatefest
I forbindelse med «Klassikeren» LSK-RBK inngikk vi avtaler med de fleste
serveringsstedene i storgata om rabatterte priser på mat og drikke for de som hadde
kampbilletter eller sesongkort. Vi delte ut flagg og pyntet storgata gul og svart sammen med
butikkene. På Martin's hadde vi live musikk inne, og scene med stemningsmusikk ute.
LSK flyttet Fanzone til torget og tross dårlig vær var alle puber og serveringsområder fulle.
Bortederby
I forkant av derbyet på Intility, inviterte vi til vorspiel på Martin's med fugla-videoer og live
musikk. Veldig mange folk kom, og stemninga før avgang til bussene var helt elektrisk. En
fantastisk start på en dag som bare fortsatte…….

Derbylørdag
Til Derbyet kjørte vi temaet «oktoberfest» og det ble servert øl og tysk mat. Fugla Allstars
spilte live på Martin's og skapte veldig god stemning. Fanzone ble igjen flyttet til torvet og
denne gangen hadde vi også været med oss og det ble et meget godt oppmøte i hele
sentrum. Veldig mange ble med i Fuglatoget til stadion.

Arrangementer på Martins
Vi har hatt arrangementer på Martins før hjemmekamper med quiz, grilling og noe salg av
produkter, bl.annet Kippe-skjerfet. Oppmøtet på Martin's har vært veldig bra gjennom
sesongen, med Derbyene og Gatefesten som høydepunkter. Ved de anledningene var det
rett og slett «stinn brakke».

Åpne møter
Vi har gjennomført to åpne møter med klubben.
Et i forbindelse etter Derby på Intility og et før hjemmederby.
Vi har gjennomført et medlemsmøte uten representanter fra klubben til stede.

Tribunemøter
Vi har gjennomført et åpent tribunemøte på Martins.

Kanaricup
Vi klarte dessverre ikke å arrangere Kanaricup i 2019, men satser på å gjennomføre en cup i
2020.
Årsfest
På grunn av situasjonen klubben befant seg i, var det selvsagt ikke mulig å arrangere noe
som helst i forbindelse med sesongavslutningen.
Arrangementsansvarlig vil gjerne få takke alle som har stilt opp og bidratt til å gjøre
arrangementene våre vellykkede gjennom hele sesongen.

Stand
Det har vært stand med salg av KFL sine produkter på alle kampene på Åråsen, med unntak
av siste serierunde mot Sarpsborg og kvalikkampen mot Start..
Vi har også hatt stand under «Dagen før dagen» og på Telenor Arena under cupfinalen for
LSK kvinner.
Kanari-Fansen stilte ikke med stand på «Åpen dag» da vi fikk informasjon for sent og
dessverre ikke hadde noen som kunne stille på arrangementet. Dette beklager vi.
Stand har fungert ok i år, men vi har ikke hatt så mange frivillige som ønsket. Vi forsøkte å
blåse liv i «TSM» (Tur-Stand-Medlem»-gruppa, men interessen har vært lav.
Styremedlemmer og andre frivillige, har hjulpet til med rigging og andre oppgaver knyttet til
stand. Marita Bremertun Skrenes har sittet på stand under kampene, så vi ønsker å rette en
spesiell tusen takk til henne.
Vi ønsker fremdeles flere frivillige i 2020 og hvis noen har ønske om å bidra, eller har tips til
hvordan vi kan få flere frivillige ta kontakt.

KFL92
Vi har i år laget capser med «Fugla» som har solgt veldig bra. Vi bestilte også stickers som
solgte bra. Vi bestilte også en del varierte varer, bl.annet enn hettegenser som dessverre
ikke ble levert. Alle bestillinger av KFL92-produkter går via Capo Sport.
Vi har også supplert med LSK-drakter fra 2018 og 2019.
Salget av KFL merch har holdt seg stabilt fra 2018 til 2019.

Media/talsperson
Vi har i 2019 hatt Tony Johansen og Joacim Sunde Møller som talspersoner for KanariFansen Lillestrøm.
KFL har gjennom året hatt mange medieoppdrag. I forbindelse med pyroaksjonene i høst var
vi en av få supporterklubber som fikk sagt vårt syn på saken og hva vi står for. I tillegg har vi
vært mye i lokalavisen Romerikes Blad og Mitt Lillestrøm samt. noen tv-opptredener.
Det var et bevisst valg ikke å uttale oss “etter det som skjedde”.

Medlemskap
Vi endte på 1500 medlemmer i 2019. Dette er stabilt fra 2018. Det har vært noen
medlemsfordeler, men det er jobbet lite med disse. Alle fordeler lå tilgjengelig i appen Gnist
for alle som var medlemmer. Alle medlemmer fikk tilsendt sitt personlige medlemskort i plast,
samt at det var digitalt kort i Gnist-appen.
Vi har ryddet opp i medlemsregisteret, slik at de som ikke har betalt medlemskapet siste tre
år ikke får tilsendt giroen.
Oversikt over antall medlemskap 2019:
Barn/Honnør:
79
Voksen:
810
Familie:
149
Vi har ikke hatt medlemssjekk på feltet i år.

Økonomi
Vi har gode rutiner, samtidig har vi god oversikt og tar ikke på oss kostnader vi ikke kan
gjøre opp for. Vi ender på en omsetning på 1.211.462,Vi brukte i 2019 Mamut som regnskapsprogram slik som tidligere år.
Vi har våre kontoer i LillestrømBanken. En PayPal-konto som er koblet mot nettbutikken og
en konto i DNB.
Budsjettet for 2019 la opp til å gå i balanse, vi ender med et overskudd på 80.804,-

Balanse pr. 31.12-2019
Utestående pr 31.12-2019
121.836,00 kr
Bankinnskudd, kontanter
242.127,45 kr
Leverandørgjeld 31.12-2019
115.209,45 kr
Varelager pr 3112-2019
60.730,00 kr
----------------------------------------------------------------------------Netto Beholdning pr 31.12-2019
309.484,00 kr

Informasjon og web
www.KFL.no
Kanari-Fansens webside er fortsatt en viktig kanal for oppdatert informasjon om
supporterklubbens turer, aktiviteter og annen informasjon.
Vi har ikke vært flinke nok til å oppdatere med nyheter på kfl.no. Dette er noe vi tar lærdom
av og forhåpentligvis vil man se en økning i nyhetssaker i 2020. Alt salg av turer har gått via
kfl.no.
Facebook
I 2019 har Facebook blitt den viktigste kanalen for å nå ut til våre medlemmer og andre
Lillestrømsupportere. Det er nå over 8100 som liker Kanari-Fansen på Facebook, en økning
på litt over 300 nye det siste året.
Diskusjonsgruppa vår på Facebook har ca. 3.400 medlemmer, og god aktivitet året
igjennom.
Trüm Hogner har gjennom sesongen bidratt i stor grad med bilder og illustrasjoner til sosiale
medier. Vi retter en stor takk til han for all jobben han har gjort for oss i løpet av året!

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.

Instagram
Aktiviteten har vært noe bedre enn i 2018, men vi har fortsatt et stykke arbeid igjen å gjøre
før vi kan si oss fornøyd med Instagram-aktiviteten vår.

Twitter
Vi har i løpet av året fått liv i vår Twitterkonto og denne oppdateres nå jevnlig.
KanariTV
KanariTV startet året bra med en del episoder før det døde ut litt uti sesongen. Det har en
sammenheng med at man i denne perioden også snakket om en ny podcast som man
ønsket å få til i supportermiljøet.
Nyhetsbrev & Kanarinytt
Nyhetsbrev på e-post, Kanarinytt, har ikke blitt sendt ut gjennom sesongen.
KFL MEDIA
Et viktig punkt for året er vår mediesatsing fra kampene. Vi har benyttet oss av Fredrik
Tyskeberg på foto som har vært tilstede på så og si samtlige kamper og tatt bilder for oss.
Vi takker han for innsatsen gjennom året!
Joakim Wik Larsen har gjennom sesongen vært vår mann bak videokamera. Han har laget
stemningsfilmer fra de kampene det har vært verdt å lage filmer fra. Mange av filmene har
blitt særdeles godt mottatt av Lillestrøm sine supportere.
Kanari-Fansen sin podcast ble lagt ned grunnet ønske om en ny og annerledes podcast.

Humbug & Kanari
Det har blitt gitt ut en utgave av fanzinen i 2019.

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

Pyro
2019 var et spesielt år for pyroteknikk, ikke bare for KFL, men for hele supporternorge.
Kampen på Åråsen 26.oktober satte i gang en kollektiv demonstrasjon på norske tribuner
med en tydelig beskjed til NFF om et ønske om en bedre dialog rundt pyroteknikk på norske
tribuner. Mange norske supporterklubber fulgte opp med store pyroshow og
bannermarkeringer med et brennende ønske om mer og lovlig pyrobruk. Dette førte til en
invitasjon til utvalgte klubber, supporterklubber og supporterkoordinatorer for å finne en
felles løsning som alle involverte parter kan akseptere. I den umiddelbare tiden etter
høstkampene var KFL en tydelig aktør i nasjonale medier. KFL har tydelig støttet pyrosaken
gjennom uttalelser i media. Det er likevel viktig å presisere at KFL ikke benytter
medlemsmidler til å finansiere bøter eller gjennomføring av disse pyroarrangementene.
Dette gjennomføres av enkeltpersoner i tribunemiljøet. Dog støtter KFL pyrobruk som et
virkemiddel for en aktiv og levende tribunekultur.
Dagens pyro-ordning er etter KFL sitt skjønn ikke god nok. Gjennom vårt medlemskap i
NSA(Norsk Supporterallianse) har vi uttrykt et klart og sterkt standpunkt om en mer liberal
linje i pyrosaken. NSA er en sentral aktør i den pågående forhandlingen mellom NFF, NTF
og supporterne. Utfallet av disse forhandlingene ventes å være klare før seriestart, men det
er ingen garanti for det.
KFL investerte stort i den første pyroordningen som ble lansert av NSA i 2016. Etter 3 år har
NSA opplevd tilbakeslag på ordningen, nå sist da DSB(direktoratet for sikkerhet og
beredskap) strammet inn tolkningen av regelverket som omhandler håndtering og bruk av
pyrotekniske artikler. Dette har ført til at NSA ser på nye måter for å kunne importere og
legalisere bruken av pyroteknikk på norske tribuner.
Nå er pyroordningen oppe til vurdering, og vi er spente på utfallet. Slik det er i skrivende
stund vil KFL fortsette å jobbe for en ytterligere legalisering av pyroteknikk på tribunen.

Samarbeid med LSK
Vi har hatt et godt samarbeid med LSK i løpet av sesongen. Gjennom året har vi hatt
jevnlige møter med aksjonsgruppa for å trekke flere folk til Åråsen. Dette har vært en gruppe
bestående av flere supportere innad i KFL og administrasjonen i LSK. Dette har gitt
resultater ved at vi fikk en økning i tilskuersnittet med 300 stk. i forhold til 2018. Vi har
avholdt to møter med LSK-styret og et møte med representant fra LSK-styret og Doms- og
sanksjonsutvalget for å se på rutiner og praksis.

LSK-Kvinner
Kanari-Fansen har vært tilstede på 3 av LSK-kvinners kamper og tilrettelagt for tribuneliv.
Vi har gjennomført et møte med LSK-kvinner hvor agendaen var engasjement rundt laget,
da de ønsker seg større engasjement. Planen var å hype opp Vålerenga-kampen, men vi
følte ikke LSK-Kvinner fulgte opp sin del av det.
Vi var tilstede på LSK-kvinners åpne møte på Martins før Cupfinalen.
På generelt grunnlag føler vi det er for lite engasjement blant våre medlemmer for LSKKvinner, og vi har derfor heller ikke lagt for mye energi i det, da det ble viktigere for oss å
fokusere på herrelaget i den situasjonen de havnet i.
På Cupfinalen til LSK-kvinner så ble det gjennomført godkjent pyro (i hall), for første gang i
Norge

4. Regnskap

5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning
Kontroll- og revisjonskomiteen har i 2019 bestått av Vidar Evje, Thor-Arne Sandli og Marius
Lauritsen. KRK har deltatt på ett ordinært styremøte og ett styreseminar etter sesongen.
KRK har i tillegg hatt ett eget møte med kasserer, med gjennomgang av regnskapet, etter
årsavslutning. I tillegg har komiteen hatt tilgang til referater fra styremøtene, og vi har hatt
samtaler med flere av styremedlemmene gjennom året. Styret har i tillegg spurt KRK om råd
ved enkelte anledninger.
Styrets arbeid
Etter årsmøtet i 2019 ble det valgt inn flere nye styremedlemmer, samtidig som en
grunnstamme fra foregående styre ble beholdt. Starten på året bar preg av ny giv og nye
ideer fra styremedlemmene. Dette ser ut til å ha gitt effekt blant annet innen viktige områder
som tribune, tifo, arrangement og informasjon.
Kommunikasjonen internt i styret virker å ha vært god, selv om kontrollkomiteen ikke har
direkte innsyn i denne daglige interndialogen mellom styremedlemmene. Kontrollkomiteen
har ikke mottatt referater fra styremøtene fortløpende, men har vært i dialog med styret om
dette. Komplett oversikt over alle referater og saker som har blitt behandlet gjennom året har
i etterkant blitt levert og gjennomgått.
Styret har i relativt stor grad gjennomført tiltakene i handlingsplanen for perioden, men det er
også tydelig at styret har prioritert enkelte av sakene høyere enn andre. Noen av punktene
er kun delvis tatt tak i, noen ikke i det hele tatt. For eksempel er det komiteens vurdering at
styret har gjort lite for å legge til rette for stemning på kampene til LSK kvinner. På den
annen side har styret vært aktive i jobben for legalisering av pyroteknikk.
I løpet av både 2018 og 2019 innførte styret flere verktøy for oppgavestyring og oppfølging.
Et meget godt tiltak etter KRKs syn. Foreløpig virker det fra komiteens syn som om ikke
disse verktøyene ennå har fått full effekt. Vi forutsetter at styret videre fortsetter arbeidet
med å vurdere nyttige verktøy for organisering av sitt arbeid.
Medlemsoppfølging
Kanari-Fansen tok i 2019 i bruk Styreweb, som plattform for medlemspleie. 2019-sesongen
ble brukt til å gjøre seg kjent med dette systemet, og det ser nå ut til at 2020 blir sesongen
hvor medlemmene får merke denne endringen.
Kanari-Fansen ender på ca. samme antall medlemmer som i 2018. Det bør være et mål for
kommende styrer å rekruttere flere medlemmer.
Økonomi
KFL har etter vårt syn et godt og ryddig regnskap, med både systemer og rutiner for
sporbarhet. Kontantstrømmen i Kanari-Fansen har blitt betydelig redusert de siste år, noe
som er en stor fordel. Styret bør fortsette å jobbe videre for å minimere bruken av kontanter.
Enkelte av postene i regnskapet har avvik sett opp mot budsjettet, men vi opplever at styret
har hatt god kontroll med det totale inntekts- og utgiftsbildet – som jo er det viktigste.
Konklusjon

Kontroll- og revisjonskomiteen konkluderer med at Kanari-Fansen har sunn økonomisk drift.
Komiteen vil også berømme styret for flere gode arrangementer og god informasjon til
medlemmene gjennom det som utover høsten ble et fryktelig år sportslig.

Lillestrøm, 3. februar 2020
Vidar Evje

Thor-Arne Sandli

Marius Lauritsen

6. Supporterkoordinator
Supporterkoordinator, SK (SLO), er et klubblisenskrav fra UEFA for å sørge for tett og
konstruktiv dialog mellom klubb og supportere og bindeledd mellom klubb, supportergrupper,
politi og sikkerhetsansvarlige. SK utnevnes av klubb. For LSK sin del, er samarbeidet med
KFL om utnevnelse av SK viktig for å sikre at forståelsen av supporterutfordringer blir
ivaretatt for begge parter. Mer utfyllende forståelse av rollen finnes på fotball.no.
Undertegnede har innehatt rollen SK fra og med sesongen 2017.
SK var tilstede på 28 av LSKs a-lags 30 kamper i Eliteserien sesongen 2019, samt
Norgesmesterskapet. SK deltok på nesten samtlige kamp/sikkerhetsmøter i forbindelse med
avvikling av serie og cupkamper der det ble holdt slike møter. SK sender eget utfylt skjema i
forkant av hver bortekamp til arrangørklubb med informasjon om reisende supportere,
bannere, flagg mm.
SK deltok på NFFs årlige sikkerhets og samarbeidsseminar 13-14/3-19. Deltakere på dette
seminaret er arrangementsansvarlige og sikkerhetsansvarlige fra klubbene i Eliteserien og
OBOS-ligaen og supporterkoordinatorene i Eleiteseriens klubber, men også utvalgte klubber
fra OBOS. Spesielt for dette seminaret var NFFs bestilte rapport fra UEFA av Dr. Tom Smith
vedrørende skader ved pyrobruk. Det mest spesielle var at NFF kneblet en eventuell debatt
og innsigelser.

Til orientering sendte ikke LSK noe form for sikkerhet for LSK-tilhengere til Stavanger for
Viking-LSK 3/11-19. Dermed utførte SK en rekke oppgaver som sikkerhet normalt gjør.
I etterkant av LSK-vif ble SK innkalt til møte hos Politiet i likhet med arrangement, sikkerhet,
daglige ledere og SK i nevnte klubber, samt representanter fra NFF. SK stilte blant annet
kritiske spørsmål vedrørende manglende samarbeid og erfaringsutveksling mellom
politidistrikter, klubber og disse opp mot NFF.
SK vil bemerke godt samarbeid med KFL og KFLs arbeid opp mot egen klubb og
motstanderes klubber og supporterklubber.
Lillestrøm Sportsklubbs supportere, tilhengere og mange reisende, nyter GENERELT stor
respekt og anseelse rund om i fotballnorge. Det være seg klubber og mindre
supporterklubber.
Ken-Rune A. Nilsson
Supporterkoordinator LSK

7. Innkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag.

8. Handlingsplan 2020
Tur:
○
○
○
○
○

Vi skal sette opp transport til alle bortekamper der det er hensiktsmessig og
økonomisk forsvarlig.
Vi skal legge til rette for flest mulig reisende på våre bortekamper og
arrangere billettsalg i forkant der arrangør gir oss mulighet.
Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for
det.
Vi skal jobbe med å få flere turer sponset.
Vi skal 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 jobben for legalisering av pyroteknikk.
Vi skal arrangere åpne tribunemøter ved behov.

Medlemsoppfølging:
○
○
○
○
○
○

Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer.
Vi skal ha gode medlemsfordeler.
Vi skal gi ut minst en utgave av fanzina Humbug & Kanari.
Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer i forbindelse med våre kamper.
Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen.
Styret skal jobbe for å arrangere to informasjonsmøter i samarbeid med LSK.

9. Budsjett 2020

10. Mandat for kontroll og revisjonskomiteen
● KRK skal delta på minst to styremøter årlig, samt ha minst ett møte før årets
slutt med kasserer.
●

KRK skal gi styret skriftlig tilbakemelding om styrets arbeid to ganger i tillegg til
årsberetningen.

● KRK skal kontinuerlig være oppdatert på styrets arbeid gjennom styrereferater
og i dialog med styremedlemmer.
● KRK skal til enhver tid vurdere behov for ekstra kontakt med styret i forhold til
styrets arbeid.

11. Mandat for valgkomiteen
● Valgkomiteen skal ha kontakt med hvert enkelt styremedlem innen utgangen
av oktober hvert år med tanke på interesse for videre verv
●

Valgkomiteen skal jobbe aktivt for å finne kompetente og engasjerte kandidater til
fremtidige verv

12. Valg
Styret
Leder
Tony Johansen (gjenvalg, 1 år)

Kasserer
Håkon O. Henriksen (gjenvalg, 1 år)

Styremedlemmer
Christine Tovik (gjenvalg, 1 år)
Aleksander Amundsen (gjenvalg, 1 år)
Joakim Wik Larsen (gjenvalg, 1 år)
Lene Stormyr (gjenvalg, 1 år)
Egil Christian Andresen (gjenvalg, 1 år)
Joacim S. Møller (gjenvalg, 1 år)
Thor-Arne Sandli (ny, 1år)

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

Kontroll- og revisjonskomiteen
Vidar Evje (gjenvalg, 1 år)
Marius Lauritsen (gjenvalg, 1 år)

