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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
LIVERPOOL FC SUPPORTERS’ CLUB SCANDINAVIAN BRANCH 

(LFCSCSB) 
 

Tirsdag 12. juni 2012 kl. 17.30 - 19.00 
Sport & Spill kjelleren på Scotsman, Karl Johansgate 17, Oslo 

 

 
 
Tilstede: 
22 medlemmer i supporterklubben, inklusiv styret med vararepresentanter 
(totalt sju stykker).  
Vedtektene i supporterklubben godtar kun personlig oppmøte. 
 
 
Dagsorden: 

1. Styrets årsberetning 
2. Fastsette resultatregnskap og balanse 
3. Ny medlemsstruktur 
4. Behandle budsjett for 2012 
5. Fastsette kontingent 
6. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar 
7. Innkomne forslag  
8. Eventuelt 

 
Formann Pål Christian Møller åpnet årsmøtet ved å ønske alle hjertelig 
velkommen. Styret ble presentert. 
 
André Øien ble valgt som referent mens Gro Eide og Knut Christoffersen ble 
valgt til å signere protokollen. 
 
 
1) Styrets årsberetning 
Formann Pål Christian Møller leste opp styrets årsberetning. 
 
Spørsmål fra salen om medlemstall i forhold til andre klubber. Manchester 
United har ca 44 000 medlemmer med ca 4-5 000 i andre skandinaviske land, 
mens LFCSCSB har få medlemmer i de samme landene. Det skiller derfor lite 
i antall norske medlemmer. Et stort gap ned til de andre klubbene som ligger 
på fra ca 6 000 medlemmer og nedover. 
 
Pål Christian Møller framhevet spesielt avtalene supporterklubben har med 
både Ving og KopShop som forbedrer tilbudet til medlemmene samt er av 
betydelig økonomisk betydning for supporterklubben. 
 
Årsmøtet godkjente styrets årsberetning 
  
 
2) Fastsette resultatregnskap og balanse 
Kasserer Tore Karlsen gikk igjennom regnskapet som viser et årsresultat på 
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kr. 561 182. Driftsresultatet er på kr. 523 646,-. 
  
Medlemsinntektene er klubbens viktigste inntektskilde og nå også med 
fullårseffekt på økning av kontingenten i 2010. 
 
Kjøp og salg av billetter ifm Vålerenga - Liverpool i august 2011 er en stor  
post både på inntekt- og utgiftssiden men som går mot hverandre. 
 
Det har vært en god økning i inntjening fra KopShop. 
Annonse økning på web og litt nedgang i Kopite og følges jevnlig. 
Trykkerikostnader Kopite gått betydelig ned etter ny trykkeriavtale.  
 
Leverandørgjelden kommer som følge av periodisering av utgifter. Offentlige 
avgifter er blant annet avsetninger til skatt og feriepenger. 
 
Supporterklubben er ikke pliktig til å benytte regnskapsfører og/eller revisor, 
men ønsker dette. Regnskapet og balansen er godkjent av ekstern revisor. 
 
Egenkapitalen er på kr. 2 934 978,- mens Sum egenkapital og gjeld er på  
kr. 3 959 150,-.  
 
Årsmøtet godkjente regnskapet og balansen. 
 
 
3) Medlemskapsstruktur 
Pål Møller og Nils Jakob Førli lanserte to nye medlemstyper; 
 juniorklubb for de mellom 6-13 år og et digitalt medlemskap. 
Det digitale medlemskapet tilbyr Kopite elektronisk på lesebrett samt PC/Mac. 
Bakgrunnen er generell utviklingen av digitalisering, økte kostnader basert på 
trykking og porto samt et miljøaspekt. 
Juniorklubben baserer seg på en startpakke (velkomstbrev, diplom, 
medlemskort o.l.) og to årlige pakker tilpasset barneskolealder med offisielle 
Liverpoolprodukter, elektronisk Kopite og på sikt et eget område på 
www.liverpool.no. 
Begge produktene lanseres 1/7-12 og det vil bli informert om på 
www.liverpool.no. 
 
Innspill fra salen om å bruke Liverbirdsklubbene til markedsføring av 
juniorklubben samt satse kraftig på markedsføring rundt skolestart og rundt 
juletider. 
 
 
4) Behandle budsjett for 2012 
5) Fastsette kontingent 
Disse punktene henger tett sammen da budsjettet avhenger av hvilke 
kontingenter supporterklubben har. 
 
Forslag om økning av kontingent for hoved- og familiemedlemskap. Var sist 
en økning i 2010. 
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Hovedmedlemsskap   kr. 240,- (økning på kr. 20,-) 
Familiemedlemskap   kr. 80,- (økning med kr. 10,-) 
Digitalt medlemskap   kr. 190,-  
Juniorklubb    kr. 390,-  
Medlemmer i Norden  kr. 295,- 
Medlemmer i resten av verden  kr. 340,- 
 
Supporterklubben budsjetterer med et overskudd på kr. 203 643,- i 2012.  
 
Det er budsjettert med et stabilt medlemstall men med omlegging av 
medlemskap, økte annonseinntekter og fortsatt økte inntekter fra KopShop. 
På utgiftssiden er det lagt inn kraftig økning i porto og økte kostnader til 
tilleggsprodukter og nye produkter. Lagt in reduserte trykkekostnader og 
redusert kost som følge av mindre volum på utsendelse av blader. 
Det er lagt inn normal pris- og lønnsstigning. 
 
Årsmøtet godkjente budsjettet. 
 
 
6) Valg av styre, samt fastsette styrehonorar 
Styret foreslo å beholde det eksisterende styrehonorar på kr. 8 000,- til alle i 
styret inklusive vararepresentantene. Dette betales ut til det sittende styret.  
 
Forslag fra salen om å øke honoraret til kr. 10 000,- og kr. 15 000,-. med 
differensiering i forhold til leder og styre/vara-medlemmer. 
 
Årsmøtet fastsatte styrehonoraret på kr. 10 000 til styre/vara-medlemmer og 
kr. 15 000 til styreleder ved akklamasjon. 
 
Det var ikke kommet inn nye kandidater til styret.  
Styret la fram følgende forslag: 
Pål Chr. Møller, Tore Karlsen og André Øien som styremedlemmer og 
Thomas Larsen Bergheim som varamedlem. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
Styret for 2012/2013 består av følgende personer: 
Pål Christian Møller, Ragnhild Lund Ansnes, Nils Jakob Førli, Tore Karlsen og 
André Øien. Vararepresentanter er Thomas Larsen Bergheim og Bertil Holen. 
 
Styret konstituerer seg ved første styremøte. 
 
 
6) Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristen. 
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7) Eventuelt 
Styret opplyste om at de hadde valgt Frode Møller som Årets Supporter. Det 
var som vanlig meldt inn gode kandidater, men valget falt tilslutt på Frode 
Møller fra Steinkjer. Ragnhild Lund Ansnes leste opp begrunnelsen. 
Årsmøtet gratulerer Frode med prisen! 
 
 
Møtet ble hevet og styret takket for oppmøtet! 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
André Øien 
referent 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Gro Eide     Knut Christoffersen 
 
 
 


