
 
 

 
ÅRSMØTE I LYN FOTBALL 2019 

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 Egil Hatling 
Som referent foreslås Christian Sjødin 
Til å underskrive protokollen foreslås Sjur Skridshol og Dennis Simonsen 
 
TIL SAK 6) INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
Det er innkommet to saker til årsmøtet.  
 
Oddvar Lone har meldt inn følgende forslag: 
 
Sak 1) Statistikk over tilgang og frafall av spillere 
 
“Styret i Lyn pålegges å danne grunnlag for statistikk over tilgang og frafall av spillere, og å 
etablere rutiner for regelmessig evaluering av disse statistikkene, minst 6 ganger årlig, for å 
fange opp endringer i tide. De skal gjøre tilgjengelige for medlemmer på Lyn Fotballs 
hjemmesider, slik at medlemmene også kan få et bevisst forhold til klubbens utvikling, 
kvantitativt og kvalitativt.  
 
Rutiner for hvordan informasjon skal fremskaffes og presenteres innarbeides i klubbens 
retningslinjer på de steder der det er relevant.  
 
Det skal utarbeides følgende statistikker:  
Statistikk over tilganger og avganger samt medlemsstatus pr. år pr. årgang, begynnende i 
2010. Det utarbeides spørreskjema som spillere skal svare på årlig og ved avslutning av 



periode som aktiv spiller. Denne statistikken skal utformes slik at det er enkelt for spilleren å 
markere sin tilfredshet ved å angi en verdi for spørsmålsstillingen, med mulighet for å angi 
en kommentar. Dette skal gjøre nøytralt/konfidensielt, dog slik at de som ønsker å stå frem 
kan angi det. Skjemaet kan utformes for besvarelse på papir eller helst elektronisk via egnet 
system for det, eksempelvis ved bruk av Questback eller liknende systemer.  
 
Det kvalitative evalueringsskjemaet skal omfatte forhold knyttet til:  

 Laget 
 Trener  
 Holdninger 
 Aktiviteter  
 Opplegg 
 Økonomi  
 Klubben  

Statistikkens form og omfang revideres minst en gang årlig i sammenheng med Årsmøtet.  
 
Grunnlag for statistikkene utarbeides innen 1. mai 2019. “ 
 
Styrets innstilling:  
Styret i Lyn Fotball har bedt administrasjonen føre oversikt over medlemsutvikling fra og med 2018 og 
frem i tid fordelt på årganger, jenter og gutter ved sesongslutt. Oversikten vil vise frafall og nye 
innmeldinger fordelt på de ulike årgangene. Ved markante endringer vil Styret kunne be om 
redegjørelse fra sportslig ledelse om årsak. Oversikten kan inngå i fremtidige årsrapporter fra Styret. 
 
 Sak 2) Engasjerte medlemmer 
    
“Årsmøtet vedtar at Lyn Fotball skal sende ut informasjonsmail til alle medlemmer, i tillegg 
til at samme informasjon publiseres på klubbens hjemmesider. Lynposten ansees ikke som å 
være tilstrekkelig, men som et fint supplement for å vise Lyn Ski og Fotball funksjoner og 
sammenheng.  
 
Medlemsinformasjonen skal inneholde informasjon om klubbens aktiviteter bla. følgende:  

 Vedtak i årsmøtet og styrets oppfylling av dets oppgaver i henhold til mandater gitt 
av årsmøtet  

 Arbeidsoppgaver i klubben: 
o Styrets oppgaver og status på disse  
o Administrasjonens oppgaver  

 Økonomi og budsjett, status  
 Drift, baner utvikling  
 Klubbens utvikling  

o Kvantitativt i henhold til statistikk  
o Kvalitativt i henhold til statistikk 
o Generelle betraktninger mht. klubbens miljø  

 Engasjement og oppgaver til foreldre/medlemmer  



 Anbefalte kamper på Kringsjå og litt om A-laget  
 

Det følgende gjøres spesielt tydelig ved innmelding:  
 Medlemmer under 15 år har ikke stemmerett i henhold til idrettens regler. Foreldre 

kan IKKE stemme på vegne av egne barn, derfor anbefales det at foreldrene melder 
seg inn som enkeltmedlem eller som familiemedlem for å sikre barnas rettigheter. 

 Medlemmer som blir 15 år informeres spesielt om at de nå har rett til og oppfordres 
til å delta og stemme i årsmøtet med informasjon om hva det innebærer, enkelt og 
tilgjengelig. Det må bli tydelig at det er deres rett og ikke minst ansvar for å sikre en 
god utvikling av klubben, nå og i fremtiden.”  

 
 
Styrets innstilling:   
Styret er enig i at informasjon om Styrets og administrasjonens arbeid kan bedres. I tillegg til 
at positive enkeltsaker bør publiseres på hjemmeside og andre sosiale medier som f.eks 
Facebook når de er aktuelle, foreslår Styret å ha tre informasjonsinnlegg fra administrasjon 
om status i klubben i løpet av ett år. Dette kan være før sesongstart-mars, etter vårsesong 
juni/juli, ved sesongslutt okt/nov. Styret anser at årsrapporten som inneholder økonomi, 
andre statistikker og oppsummeringer er tilstrekkelig rapporteringsnivå innen disse 
områdene. 
Styret anser at medlemmene gjennom innmelding og tilgang på lovene i Lyn Fotball og i 
idretten generelt i stor nok grad blir informert om medlemmenes rettigheter og plikter. Styret 
er enig i at det kan være hensiktsmessig å opplyse medlemmene om hvilke regler som gjelder 
for stemmerett på Årsmøtet, og disse er derfor presisert i innkallingen til Årsmøtet. 
 
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 2020, ihht satsene SFK Lyn har innstilt på.  
 
Forslag til vedtak 
”Enkeltmedlemskap i Lyn Fotball koster kr. 550.-, enkeltmedlemskap i to lag kr. 750.- og i tre 
lag kr. 950.-. Familiemedlemskap i Lyn Fotball koster kr. 1 050.-, familiemedlemskap i to av 
lagene koster kr. 1 450.- og i tre av lagene kr. 1850.-” 
 
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.” 


