Årsmøte 2018/2019
_______________________________________________________________________

Dato:

02.06.2019 kl 12:00-14:00

Sted:

The Scotsman, Karl Johans gate 17, 0159 Oslo
(12 medlemmer møtte)

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
Sak
1

Diskusjon og Konklusjon
Anders Palm ble valgt som ordstyrer.
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Følgende personer ble valgt etter forslag fra ordstyrer.
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Referent: Jomar Gjernes
To personer til å undertegne protokollen: Espen Marius Lie og Øyvind Pedersen
Innkalling og saksliste godkjent uten kommentarer.
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Sak
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Diskusjon og Konklusjon
Leder med støtte fra resten av styret iht ansvarsområder gikk gjennom styrets
årsberetning.
Årsberetning godkjent.
Regnskap 2018/2019 samt revisors beretning ble gjennomgått. Revisorer bemerket
at tidspunkt fra ferdigstilling av regnskap til årsmøte er litt knapp. Dette tas til
etterretning.
Regnskapet ble godkjent.
Leder gikk gjennom budsjettet for 2019/2020.
Ny post av året er kjøp av LUSCOS medlemskap i Leeds United som en del av
arbeidet med tilgang til billetter. Denne posten i budsjettet ble også diskutert under
innkommende forslag.
Budsjettet ble godkjent.
Innkommet forslag på kjøp av medlemskort i Leeds United ble diskutert og styret
anmodet årsmøtet om aksept for muligheten til å kjøpe medlemskort som en del av
arbeidet med tilgang til billetter for LUSCOS medlemmer.
Forslaget enstemmig godkjent
Forslag til vedtektsendring krever iht vedtektene 2/3 flertall.
Det var innen fristen kommet inn 4 forslag på endring av vedtekter
1) Forslag på å endre navn fra Leeds United Supporters Club of Scandiavia
(LUSCOS) til Leeds United Norway (LUN)
Anbefaling fra styret var å beholde LUSCOS sett i lys av både tradisjon,
nostalgi og gjennomslagskraft i form av å være skandinavisk.
Avstemning ble foretatt ved at de som stemte for navneendring ga
stemmetegn:
Navneendring fra LUSCOS til LUN: Ingen stemmer.
2) Forslag på å endre punkt 5 i formål fra:
Rekruttere flest mulig skandinaviske Leeds tilhengere til å bli International
Members Club medlemmer
Til:
Rekruttere flest mulig skandinaviske Leeds tilhengere til å tegne
medlemskap hos Leeds United.
Forslaget enstemmig vedtatt.
3) Forslag på å endre punkt 9, tidspunkt for ordinært årsmøte fra:
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Diskusjon og Konklusjon
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Til;
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av august.
Anbefaling fra styret; dette vil gi større fleksibilitet mtp tidspunkt for
ordinært årsmøte samt revisorer kan gis bedre tid til revidering av
regnskapet.
Forslaget enstemmig vedtatt.
4) Forslag på å endre punkt 11.1 hvem som kan forslå medlemmer til
valgkomiteen.

I gjeldende vedtekter er det inkonsistens mellom pkt 11.1 og 11.4 i hvem
som kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslaget går ut på å fjerne
denne og at det er styret som foreslår medlemmer til valgkomiteen, men det
vil være årsmøtet som foretar endelig valg.
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Forslaget enstemmig vedtatt.
Årsmøtet vedtok at avstemning kunne gjøres ved håndsopprekning/akklamasjon.
Medlem av valgkomitéen, Per Arne Isaksen, gikk gjennom valgkomiteens forslag på
kandidater enkeltvis med valg fortløpende.
Valg av styremedlemmer:
Ray Tørnkvist, enstemmig gjenvalgt for to nye år.
Jomar Gjernes, enstemmig gjenvalgt for to nye år.
Kjell Bjørn Vinje, enstemmig gjenvalgt for to nye år.
Vararepresentant til styret:
Terje Ulven, enstemmig valgt
Internrevisor:
Arne Stapnes, enstemmig gjenvalgt for to nye år.
Valgkomite.
Per Arne Isaksen, enstemmig gjenvalgt for to nye år.
Dette betyr at for sesongen 2019/2020 består LUSCOS av:
Styret:
Anders Palm 2018-2020 (Leder)
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Diskusjon og Konklusjon
Svend Anders Karlsen-Moum 2018-2020
Ole Andrè Sårheim 2018-2020
Kjell Bjørn Vinje 2019-2021
Ray Tørnkvist 2019-2021
Jomar Gjernes 2019-2021
Vararepresentanter til styret:
Daniel Johansen 2018-2020
Terje Ulven 2019-2021
Internrevisor:
Lasse Hjelle 2018-2020
Arne Stapnes 2019-2021
Valgkomite:
Rudi Rakner 2018-2020
Per Arne Isaksen 2019-2021
Eventuelt.
Loddtrekning LUSCOS Lotteri 2019
Loddtrekningen ble gjennomført ved hjelp av en online random generator og
godkjent av årsmøtet.
Årets vinner ble Joakim Gjernes, komplett vinnerliste offentliggjøres på Facebook,
hjemmeside og TPN.

____________________________________ __________________________________
Espen Marius Lie

Øyvind Pedersen
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