
 
 

 

ÅRSMØTE I LYN FOTBALL 2018 

DIVERSE SAKER 

 

 

TIL SAK 2) OM FORRETNINGSORDEN 

 
Forslag fra styret til forretningsorden 

”Ut fra en målsetting om at årsmøtet skal være avsluttet innen kl. 21.00, gir årsmøtet 

dirigenten fullmakt til å innføre begrensninger i taletid om nødvendig.” 

 

 

TIL SAK 3) DIRIGENT, REFERENT SAMT TO MEDLEMMER TIL Å 

UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

 
Som dirigent foreslås Kaare Falkenberg 

Som referent foreslås Christian Sjødin 

Til å underskrive protokollen foreslås Sjur Skridshol og Rolf Magne Walstad 

 

 

TIL SAK 6) INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 
Det er innkommet flere forslag sortert som fire saker til årsmøtet.  

 

Sak 1) Ny kategori medlemskap 

  

Oddvar Lone har foreslått å innføre ”Et Yngre medlemmers foreldremedlemskap” for foreldre 

som har barn i klubben som er under stemmeberettiget alder. Medlemskontigent fastsettes til 

kr 100 og gir fulle medlemsrettigheter.  

  

Begrunnelse for forslaget er at man på den måten kan øke engasjementet i klubben ved å sikre 

at de yngre medlemmene er representert ved sine foreldre på årsmøte. 

 

Styrets innstilling: 

Styret er positive til alle tiltak som øker engasjementet i klubben, men tror ikke at rabattert 

medlemspris og egen kategori nødvendigvis er tilstrekkelig målrettet. Styret mener at 

familiemedlemskap i LYN i så henseende er dekkende for de som vil engasjere seg. En ekstra 

kategori vil i tillegg kunne resultere i ekstra administrasjonskostnader og reduserte inntekter, 

som ikke er ønskelig. 

  

 



 

Sak 2) Årsmøtet 

  

Oddvar Lone har foreslått en presisering om at innkalling til årsmøte i henhold til vedtektene 

§13 (2) minimum må skje via e-post. Samtidig foreslås det å presisere at innkalling på 

idrettslagets internettside ikke anses tilstrekkelig.  

  

Begrunnelsen er at innkalling bør skje mer aktivt ved å nå medlemmene direkte via e-post 

som er en naturlig kommunikasjonskanal fremfor passivt oppslag på klubbens hjemmeside. 

  

Oddvar Lone har også foreslått at medlemmene i innkallingen til årsmøte oppfordres til å 

engasjere seg og at det fremheves sakene som behandles på årsmøte har betydning for 

medlemmene, utøverne og klubbens utvikling.  

  

Begrunnelsen er å engasjere flere medlemmer til å forstå viktigheten av å stille på årsmøtet. 

   

Oddvar Lone har også foreslått et nytt avsnitt til vedtektene § 13 (2) som lyder: 

  

”Det skal settes av tilstrekkelig tid til å behandle saker med drøftinger og dialog, slik at 

vesentlige saker for klubben ikke avbrytes av tidspress. Det er opp til årsmøtet å definere hva 

som er tilstrekkelig tid i forhold til de aktuelle sakene. Møteleder kan avbryte drøftingene når 

sakene er tilstrekkelig belyst og det foreligger grunnlag for vedtak”. 

  

Begrunnelsen for forslaget er at det er behov for å diskutere viktige saker på årsmøtet, og at 

tidspress ikke bør være årsak til at slik dialog og drøftinger avbrytes. 

 

Styrets innstilling:  

Styret anser vedtektenes § 13 (2) tilstrekkelig slik de er utformet i dag da de legger opp til at 

innkalling sendes direkte til medlemmene. Hvordan man tolker ”direkte” avhenger av til 

enhver tid mest effektive kommunikasjonsverktøy. Det anses heller ikke hensiktsmessig å 

vedtaksfeste hva som ikke er tilstrekkelig.  

 

Styret anser det ikke formålstjenlig eller effektivt å innkalle til årsmøte uten tidsangivelse for 

at årsmøte skal definere hva som er tilstrekkelig tid i forhold til aktuelle saker. Det forutsettes 

at alle innkomne saker skal drøftes, men for å oppnå et effektivt årsmøte må det være 

møteleder som leder årsmøtet, og som avgjør hvor lang tid det skal brukes på hvert punkt. 

  

Sak 3) Årsmøtets oppgaver 

  

Oddvar Lone har foreslått et nytt punkt i vedtektene § 15 som lyder: 

  

”Behandle idrettslagets sportsplan og retningslinjer for klubbens utvikling” 

  

Begrunnelsen er at sportsplan og retningslinjer er helt sentralt for klubbens utvikling og bør 

behandles av årsmøte. 

 

Styrets innstilling: 

Styret legger opp til å ha årlig klubbkveld for å diskutere sportsplan og strategi, men anser 

ikke årsmøte for å være et egnet forum for å diskutere hele sportsplan og retningslinjer. På 



årsmøte kan man derimot fremme konkrete innspill til sportsplan og retningslinjer som enkelt 

sak. 

  

 

Sak 4) Oversikter og statistikk for klubbens rekrutteringsarbeid 

Oddvar Lone har fremmet forslag til følgende vedtak: 

  

Lyns årsmøte pålegger administrasjonen å fremskaffe statistikk/oversikt over tilgang og 

avgang gjennom de siste 10 årene, samt sikre tilbakemelding på begrunnelse for hvorfor 

medlemmer slutter i klubben eller årsaken til at nye medlemmer melder seg inn.  

  

Administrasjonen pålegges innen 1 august å utrede egnet løsning for å gjennomføre slik 

evaluering og opprettholde statistikk slik at styret kan benytte materiale til å styre klubbens 

beslutninger i tråd med vedtatt strategi. 

  

Styrets innstilling: 

Lyn Fotball har av personvern hensyn ikke adgang til medlemsregister bakover i tid. For 

fremtiden kan slik informasjon innhentes, men det vil være frivillig for den enkelte å svare, og 

materialet vil derfor ikke bli tilfredsstillende til å kunne styre etter. Styret mener derimot det 

vil være et mer effektivt tiltak å innføre en månedlig rapportering fra sportslig leder til styret 

på endringer i lagene. I tillegg anses en systematisk skriftlig rapportering fra sportslig leder til 

styret basert på tilstrekkelig evaluering ved sesongslutt å være formålstjenlig for å styre 

klubbens arbeid i tråd med vedtatt strategi.  

 

 

TIL SAK 7) MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFTER 

 
Forslag fra styret om medlemskontingent 

Av hensyn til samkjøring av treningsavgiftene med SFK LYN og andre lag i alliansen foreslås 

følgende satser for 2018 og at det ikke gjøres endringer i satsene.  

 

Forslag til vedtak 

”Enkeltmedlemskap i Lyn Fotball koster kr. 520.-, enkeltmedlemskap i to lag kr. 727.- og i tre 

lag kr. 934.-. Familiemedlemskap i LYN Fotball koster kr. 1 037.-, familiemedlemskap i to av 

lagene koster kr. 1 451.- og i tre av lagene kr. 1864.-” 

 

Forslag fra styret om treningsavgifter 

Treningsavgiftene utgjør en vesentlig del av inntektene i LYN Fotball. Av hensyn til 

budsjettarbeidet er det viktig at styret har fullmakt til å fastsette treningsavgiftene.  

 

Forslag til vedtak 

”Årsmøtet gir styret i LYN Fotball fullmakt til å fastsette treningsavgiftene” 

 

 

TIL SAK 10) ENGASJEMENT AV REVISOR 
 

Lovnormen for idrettslag sier at idrettslag med omsetning på mer enn 5 mill. kroner skal ha 

som eget punkt på årsmøtet engasjement av statsautorisert/registrert revisor. Styret foreslår at 

BDO (v/Kjetil Ardem) fortsetter som revisor for LYN Fotball. 



 

Forslag til vedtak 

”BDO (v/Kjetil Ardem) engasjeres som revisor for LYN Fotball.” 

 

 

TIL SAK 12) FULLMAKTER 
 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å velge LYN Fotballs representanter til organisasjonsledd i 

krets og forbund der LYN Fotball er representert.  

 

Forslag til vedtak 

”Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge LYN Fotballs representanter til organisasjonsledd i 

krets og forbund der LYN Fotball er representert” 

 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å justere LYN Fotballs lover i tråd med eventuelle 

endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. 

 

Forslag til vedtak 

”Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere LYN Fotballs lover i tråd med eventuelle endringer i 

NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.” 


