PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
LIVERPOOL FC SUPPORTERS’ CLUB SCANDINAVIAN BRANCH
(LFCSCSB)
Tirsdag 6. juni 2011 kl. 17.30
Sport & Spill kjelleren på Scotsman, Karl Johansgate 17, Oslo

Tilstede:
28 medlemmer i supporterklubben, inklusiv styret m/varamenn (seks stk).
Vedtektene i supporterklubben godtar kun personlig oppmøte.
Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) var representert med både leder
Trond Fuhre og styremedlem Anders Christensen.
Dagsorden:
1. Styrets årsberetning
2. Fastsette resultatregnskap og balanse
3. Behandle budsjett for 2011
4. Fastsette kontingent
5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
6. Innkomne forslag
7. Eventuelt
Vararepresentant Thomas Larsen Bergheim og formann Pål Christian Møller
åpnet årsmøtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.
André Øien ble valgt som referent og Heidi Sparem og Jon Vidar Bergan til å
signere protokollen.
Det var ingen innsigelser mot innkallingen.
1) Styrets årsberetning
Formann Pål Christian Møller leste opp styrets årsberetning.
Det kom applaus fra salen for at Tore Hansen er blitt valgt inn i ”LFC
Supporters Committee”.
Pål forklarte også at supporterklubben har fått høy status i LFC og kjenner
den nye toppledelsen godt etter flere år med godt samarbeid på flere plan.
Thomas kommenterte også at dette kommer etter 30 år med ryddighet,
ærlighet og langvarige gode relasjoner mellom supporterklubben og LFC.
Årsmøtet godkjente styrets årsberetning
2) Fastsette resultatregnskap og balanse
Kasserer Tore Karlsen gikk igjennom regnskapet som viser et årsresultat på
Kr. 247 456,-. Driftsresultatet er på kr. 233 359,-.
Medlemsinntektene er klubbens viktigste inntektskilde.
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Det har vært en god økning i inntjening fra KopShop samt at annonsesalget
har steget.
Trykkeriavtalen er reforhandlet med ca. kr. 500 000,- lavere kostnad pr år.
Supporterklubben er ikke pliktig til å benytte revisor, men ønsker dette.
Regnskapet og balansen er godkjent av ekstern revisor.
Egenkapitalen er på kr. 2 373 796,- mens Sum egenkapital og gjeld er på kr.
3 278 871,-.
Årsmøtet godkjente regnskapet og balansen.
3) Behandle budsjett for 2011
4) Fastsette kontingent
Disse punktene henger tett sammen da budsjettet avhenger av hvilken
kontingent supporterklubben skal ha.
Supporterklubben budsjetterer med et overskudd på kr. 110 078,- i 2011 uten
økning av kontingent for medlemmene.
Det er budsjettert med et stabilt medlemstall, økte inntekter via ny
supporterutstyr avtale og annonser. Det er lagt inn normal pris- og
lønnsstigning.
Årsmøtet godkjente budsjettet.
5) 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.
Årsmøtet godkjente styrehonoraret på kr. 8 000.
Av det sittende styret var kun Nils-Jakob Førli på gjengvalg. Tom Bolstad og
Tore Hansen tar ikke gjenvalg. Tom Bolstad var ikke tilstede så Pål Christian
Møller fortalte litt om beslutningen samt at André Øien leste opp en hilsen fra
Tom Bolstad til årsmøtet. Tore Hansen forklarte sin begrunnelse for ikke å ta
gjenvalg. Et par av grunnene er at han som daglig leder vil stort sett møte i
styremøtene, og at det var behov for flere personer i styret/ledelsen av
klubben.
Det var kommet inn tre forslag på nye kandidater; Ragnhild Lund Ansnes,
Bertil Holen og Thomas Solberg.
Nils-Jakob Førli og Ragnhild Lund Ansnes var tilstede og presenterte seg
selv. Tore Hansen leste opp søknad og CV til Thomas Solberg mens Thomas
Larsen Bergheim la fram Bertil Holens søknad.
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Styret la fram et forslag etter hva slags kompetanse og behov styret selv ser
behov for: Nils-Jakob Førli og Ragnhild Lund Ansnes som styremedlemmer
og Bertil Holen som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.
Styret for 2011/2012 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 kommet inn forslag fra Øyvind H. Aker om opprettelse av en juniorsupporterklubb. Øyvind la fram forslaget og det bla lagt opp til en diskusjon
rundt dette.
Styret tar dette med seg videre og vil involvere Øyvind i arbeidet framover.
7) Eventuelt
Styret opplyste om at de hadde valgt Jan Holten fra Bodø som Årets
Supporter. Det var som vanlig meldt inn gode kandidater, men valget falt
tilslutt på Jan Holten.
Årsmøtet gratulerer Jan med prisen, som i år er et signert maleri av Jamie
Carragher.
Møtet ble hevet og styret takket for oppmøtet!
Etter møtet fikk Ragnhild Lund Ansnes utdelt SBFs Pressepris av Trond
Fuhre og Anders Christensen.
Redaktør Torbjørn Flatin fortalte litt om forventningene til sommeren og tok
imot spørsmål fra de frammøtte medlemmene, mens alle koste seg med litt
mat og drikke.
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