Årsmøte 2016/2017
_______________________________________________________________________

Dato:

05.06.2017 kl 12:00-14:00

Sted:

Anoraks lokaler, Wergelandsveien 15, Oslo

Deltakere:
Rune Roalsvig, Anders Palm, Ray Tørnkvist, Runar Edvardsen,
Jomar Gjernes, Kirsti Gjernes, Øyvind B. Skaane, Ottar Kvalheim,
Markus Vatne, Kjell Bjørn Vinje, Rune B. Reitan, Rune Monsen,
Rudi G. Rakner

Det påligger årsmøtet:
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer, iht. § 10
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. §
11, Valgregler.

Faste poster:
Eventuelt
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Diskusjon og Konklusjon
Anders Palm ble valgt som ordstyrer etter forslag fra Leder
Følgende personer ble valgt etter forslag fra leder.
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Referent: Jomar Gjernes
To personer til å undertegne protokollen: Kjell Bjørn Vinje og Rudi G. Rakner
Det ble kommentert at innkalling til årsmøte også bør/må annonseres pr e-post i
tillegg til hjemmeside, Facebook og TPN.
Innkalling og saksliste godkjent med kommentarer.
Leder gjennomgikk styrets årsberetning. Diskusjoner og forslag til fokusområder for
neste periode er samlet under eventuelt.
Regnskap 2015/2016 ble godkjent med kommentar at dette burde vært offentliggjort
før årsmøtet (eks på hjemmesiden).
Budsjettet 2017/2018
Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer: Salg av effekter på kr 150 000,er over merverdiavgiftsloven mva fritak for ideelle organisasjoner (kr 140 000) og
må justeres iht denne.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å øke kontingenten fra og med sesongen 2018/2019
Ordinert medlem begrenset oppad til kr: 300,Familiemedlem begrenset oppad til kr: 50,Ingen innkommende forslag
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Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig godkjent.
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Årsmøtet vedtok at avstemning kunne gjøres ved håndsopprekning.
Leder valgkomitéen gikk gjennom komiteens forslag på styremedlemmer enkeltvis
med valg fortløpende.
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Valg av styremedlemmer:
Ray Tørnkvist enstemmig valgt for to nye år
Jomar Gjernes enstemmig valgt for to nye år.
Når leder valgkomitéen kom til valgkomiteens forslag på nytt styremedlem Kjell
Bjørn Vinje spurte leder LUSCOS om Egil Betten, dagens kasserer, var kontaktet og
om han ikke stilte til gjenvalg. Valgkomitéen hadde ikke kontaktet Egil, men ønsket
en fornyelse i styret. Leder var bekymret for kasserer jobben og fremmet
benkeforslag på at det ble gjennomført avstemning mellom Egil og Kjell Bjørn.
Årsmøte godtok forslaget under forutsetning at denne avstemmingen ble
gjennomført skriftlig.
Avstemning:
Egil Betten: 5 stemmer
Kjell Bjørn Vinje: 7 stemmer
Kjell Bjørn Vinje valgt inn for to år.
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Diskusjon og Konklusjon
Valg av varamedlemmer:
Valgkomitéens forslag på å justere perioden for Ole André Sårheim enstemmig
vedtatt.
Internrevisor:
Valgkomitéens forslag på ny intern revisor, Arne Stapnes, enstemmig vedtatt.
Valgkomite.
Valgkomitéens forslag på nytt medlem, Per Arne Isaksen, enstemmig vedtatt.
Dette betyr at for sesongen 2017/2018 består LUSCOS av:
Styret:
Rune Roalsvig 2016-2018 (Formann)
Anders Palm 2016-2018
Runar Edvardsen 2016-2018
Ray Tørnkvist 2017-2019 (Gjenvalgt)
Jomar Gjernes 2017-2019 (Gjenvalgt)
Kjell Bjørn Vinje 2017-2019 (Ny)
Vararepresentanter til styret:
Knut Akselsen 2016-2018
Ole André Sårheim 2017-2019 (Periode justert)
Internrevisor:
Alf Lorentsen 2016-2018
Arne Stapnes 2017-2019 (Ny)
Valgkomite:
Rudi Rakner 2016-2018
Per Arne Isaksen 2017-2019 (Ny)
Eventuelt.
Kommentarer/diskusjoner til årsberetningen:
Innkalling årsmøte:
Ønsker/forespørsel på om ikke innkallingen kunne sendes ut pr e-post også.
Årsmøtet påla styret å sende innkalling til årsmøte til de man har e-postadresser til
som et supplement til dagens innkalling (TPN, hjemmeside og Facebook).
Rekrutering: Det ble stilt spørsmål om hva som var styrets «måltall» på antall
medlemmer. Vedtektenes formål er å rekruttere flest mulig av Leeds United
skandinaviske tilhengere. Neste mål bør være å passere 5000 medlemmer.
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Podcast:
Det ble diskutert om Podcasten kan brukes i forbindelse med markedsføring av
LUSCOS. Utfordring adressert til det nye styret.
Loddtrekning.
Tidligere trekninger av lotteriet har vært gjennomført ved Horten Politikammer.
Loddtrekkemaskinen deres var i ustand, og ville ikke bli erstattet.
Det ble av styret fremmet forslag på ny fast post på årsmøtene; trekning av
LUSCOS lotteriet. Årsmøte ga sin tilslutning til dette.
Loddtrekningen ble deretter gjennomført ved hjelp av en online random generator
fra Intemodino Group.
Årets vinner ble Hallgeir Berge, komplett vinnerliste offentliggjøres på Facebook,
hjemmeside og TPN.

____________________________________ __________________________________
Rudi G. Rakner

Kjell Bjørn Vinje
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