PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
LIVERPOOL FC SUPPORTERS’ CLUB NORWAY (LFCSCN)
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 18.00 - 18.45
Pokalen, Vulkan 26, Oslo
Tilstede:
14 medlemmer i supporterklubben, inklusiv styret med vararepresentanter
(totalt fem stykker) og daglig leder.
Vedtektene i supporterklubben godtar kun personlig oppmøte for å avgi
stemme.
Dagsorden:
1. Styrets årsberetning
2. Fastsette resultatregnskap og balanse
3. Behandle budsjett for 2019
4. Fastsette kontingent
5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
6. Eventuelt innkomne forslag
Formann Pål Christian Møller åpnet årsmøtet ved å ønske alle hjertelig
velkommen. Styret, de ansatte og alle medlemmene presenterte seg selv.
Årsmøtet godkjente innkallingen.
André Øien ble valgt som referent, mens Jostein Birkelund og Halvor Østtveit
ble valgt til å signere protokollen.
1) Styrets årsberetning
Formann Pål Christian Møller leste opp styrets årsberetning.
Årsmøtet godkjente styrets årsberetning
2) Fastsette resultatregnskap og balanse
Kasserer Tore Karlsen gikk igjennom regnskapet som viser et årsresultat på
kr. 829 643,- mot kr. 211 553,- i fjor. Resultatet overføres til Egenkapital.
Medlemsinntektene er fortsatt klubbens viktigste inntektskilde og står for en
stor del av økningen.
Økte salgsinntekter pga sesongstart-boka som ble utgitt, men dette gir også
noe økt varekost.
Reiseinntektene har økt pga flere reisende.
Lønnskostnaden er noe økt pga ny ansatt.
Driftskostnad har en liten økning pga kostnader knyttet mot IT-prosjekter som
supporterklubben har startet opp for å sikre en bedre infrastruktur.
Økning av finanskostnader, som henger sammen med automatiserte
løsninger for medlemskontingent, som blant annet Vipps.
Supporterklubben har hatt noen utfordringer med kundefordringer, men følger
www.liverpool.no

opp dette tett.
Egenkapitalen er på kr. 7 900 625,- mens Sum egenkapital og gjeld er på
kr. 9 104 315,-.
Foreningen har ikke revisjonsplikt, men har allikevel valgt å vedtektsfeste bruk
av ekstern revisor for å sikre en objektiv gjennomgang av klubbens økonomi.
Supporterklubben benytter eksternt regnskapsfirma.
Revisorberetningen legges ut sammen med referatet på www.liverpool.no.
Årsmøtet godkjente regnskapet og balansen.
3) Behandle budsjett for 2019
4) Fastsette kontingent
Disse punktene behandles under ett, da de henger sammen ved at budsjettet
avhenger av hvilke kontingenter supporterklubben har.
Styret foreslår å øke kontingenten for hovedmedlemsskap med kr 10,- til kr
280,-. De andre medlemstypene beholder dagens kontingent.
Supporterklubben budsjetterer med et overskudd på kr. 513 000,- i 2019.
Det er stor usikkerhet knyttet til nedgang i digitale inntekter, som har hatt en
betydelig nedgang fra høsten 2018 og fram til årsmøtet. I tillegg er det alltid
usikkerhet knyttet til medlemsutvikling, selv om trenden peker oppover.
Fordelingen av hjemmekamper påvirker tilbakebetaling (payback) fra
reisevirksomhet.
Regnskapet vil få en fullårs-effekt av den nyopprettede stillingen fra 2018.
Det er lagt inn en generell pris- og lønnsvekst.
Det jobbes kontinuerlig med nye avtaler for å justere kostnadsutviklingen.
Årsmøtet godkjente budsjettet og ny kontingent.
5) Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
Nils Jacob Førli, Hilde Nordlund, styremedlemmer og Bertil Holen, vara, ble i
2017 valgt for to år og alle stilte til gjenvalg.
Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristen.
Alle tre ble gjenvalg ved akklamasjon.
Styret for 2019/2020 består av følgende personer:
Pål Chr. Møller, Tore Karlsen, André Øien, Nils Jacob Førli og Hilde Nordlund
som styremedlemmer. Pål Nisja-Wilhelmsen og Bertil Holen som
varamedlemmer.
Styret foreslo å beholde det eksisterende styrehonorar på kr. 10 000,- og
kr. 15 000,-. med differensiering i forhold til styre/vara-medlemmer og leder.
Årsmøtet fastsatte styrehonoraret på kr. 10 000 til styre/vara-medlemmer og
kr. 15 000 til styreleder.
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Styret konstituerer seg på første styremøte.
6) Eventuelt innkomne forslag
Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
Styret opplyste om at de hadde valgt Anders Christensen fra Snarøya som
Årets supporter.
Pål Christian Møller leste opp begrunnelsen og årsmøtet gratulerer Anders
med prisen.
Møtet ble hevet og styret takket for oppmøtet!
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