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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
LIVERPOOL FC SUPPORTERS’ CLUB NORWAY (LFCSCN) 

 
Mandag 12. juni 2017 kl. 18.00 - 19.00 

Kjelleren på Scotsman, Karl Johansgate 17, Oslo 
 
 
Tilstede: 
23 medlemmer i supporterklubben, inklusiv styret med vararepresentanter 
(totalt seks 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 2017 
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 og de ansatte ble presentert. 
Årsmøtet godkjente innkallingen. 
 
André Øien ble valgt som referent, mens Thor-Kenneth Maarnes og Christian 
Laderud 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. 876 825,- mot kr. 1 356 409 i fjor. Resultatet overføres til Egenkapital. 
  
Medlemsinntektene er fortsatt klubbens viktigste inntektskilde. 
Digital reklame er en annen viktig inntektskilde, men har hatt en markant 
nedgang mot fjoråret, noe som gjelder hele markedet. 
 
Egenkapitalen er på kr. 6 859 429,- mens Sum egenkapital og gjeld er på  
kr. 7 931 957,-.  
 
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. 
Tore Karlsen leste opp styrets skriv til revisor, men har ikke mottatt den 
signerte Revisorberetningen til årsmøtet. Revisorberetningen legges ut 
sammen med referatet på www.liverpool.no. 
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Årsmøtet godkjente regnskapet og balansen. 
 
3) Behandle budsjett for 2017 
4) Fastsette kontingent 
Disse punktene henger sammen da budsjettet avhenger av hvilke 
kontingenter supporterklubben har. 
 
Styret foreslår å øke dagens kontingent for Hovedmedlemsskap med kr. 10,-. 
Det er produksjon og utsendelse av The Kopite som påvirkes av prisstigning 
blant annet i porto men også valutakurs da bladet trykkes i Finland. 
 
Kontingentsatsene blir som følger:  
Hovedmedlemskap   kr. 270,-  
Familiemedlemskap   kr. 80,-  
Digitalt medlemskap   kr. 200,-  
Juniorklubb    kr. 390,-  
Medlemmer i Europa  kr. 325,- 
Medlemmer i resten av verden  kr. 370,- 
 
Supporterklubben budsjetterer med et ”nullbudsjett”, men med et lite 
overskudd på kr. 2 868,- i 2017.  
 
Det er usikkerhet knyttet til nedgang i digitale inntekter og medlemsutvikling. 
Fordelingen av hjemmekamper påvirker payback fra reisevirksomhet. 
Det er lagt inn en generell pris- og lønnsvekst. 
 
Årsmøtet godkjente budsjettet og ny kontingent. 
 
5) Valg av styre, samt fastsette styrehonorar 
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. 
 
Styret søkte aktivt etter styremedlemmer med informasjon om hvilken 
kompetanse og erfaring styret ønsker å styrke. Det kom inn forslag fra åtte 
kandidater, fire kvinner og fire menn. 
Andri Magnusson og Hilde Nordlund deltok på årsmøtet og begge presenterte 
seg. 
 
Styret skal i følge vedtektene komme med innstilling til årsmøtet og foreslo: 
Nils Jacob Førli og Hilde Nordlund som styremedlemmer og Bertil Holen som 
varamedlem. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret for 2017/2018 består av følgende personer: 
Pål Chr. Møller, Tore Karlsen, André Øien, Nils Jacob Førli og Hilde Nordlund 
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som styremedlemmer. Pål Nisja-Wilhelmsen og Bertil Holen som 
varamedlemmer. 

Styret konstituerer seg på første styremøte. 

6) Eventuelt innkomne forslag
Ingen innkomne forslag fra medlemmene.

a) Styret har eget forslag på justering av vedtekter.
Vedtektsendringer må godkjennes av to påfølgende årsmøter.

Endringene går stort sett på språklig justering og forenkling i paragraf
en til seks.
Paragraf sju omhandler praktisk endring av saksliste til årsmøte for å
være mer korrekt, for eksempel ved at kontingent behandles før
budsjett.
Paragraf ni legges til.
Paragraf 10 endres slik at ved en oppløsning av supporterklubben
doneres alle supporterklubbens midler til veldedige formål.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget må godkjennes på årsmøtet 2018 for å bli gyldig.

Styret opplyste om at de hadde valgt Knut Christoffersen fra Asker som Årets 
supporter.  
Pål Christian Møller leste opp begrunnelsen og årsmøtet gratulerer Knut med 
prisen ved å overrekke en signert drakt av Kevin Keegan. 

LFCSCN vant årets SBF Supportercup på Nordre Åsen lørdag 4. juni for 
tredje år på rad. 
Det var ekstra hyggelig at LFCSCNs juniorlag igjen gjorde det godt og tok 
sølv i juniorturneringen. 

Stig Hovland, spillende manager, viste fram pokalen fra Supportercupen og 
fikk overlevert en signert drakt av Kenny Dalglish som takk for innsatsen. 

Møtet ble hevet og styret takket for oppmøtet! 

_____________________________ 
André Øien 
referent 

_____________________________  _____________________________ 
Thor-Kenneth Maarnes   Christian Laderud   

tkm
Stempel


