Årsmøte Lørenskog Friidrettslag avholdt på Lørenskog Hus, 9. februar 2017
Før årsmøtet ble åpnet delte Oldermannslaget ut NOK 1000 til utøvere som hadde oppnådd over
1000 poeng på Tyrvingtabellen i 2016. To utøvere har oppnådd dette og Patrick Johannessen og
Kristin Svendby Otervik
Punkt 1 Godkjenning av stemmeberettiget
Enstemmig vedtatt, 28 stemmeberettigede møtte
Punkt 2 Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden
Enstemmig godkjent
Punkt 3 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Øistein Olsen og Gunnar Fr. Aasgaard ble enstemmig valgt som referenter
Per Dørre og Arne Halvorsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen
Gunnar Pedersen ble enstemmig valgt som dirigent
Punkt 4 Referat fra forrige årsmøte
Gunnar Pedersen, leste opp referat fra forrige årsmøte
Referat ble enstemmig vedtatt
Punkt 5 Årsmelding fra styret og utvalgene
Gunnar F. Aasgaard leste opp styrets årsmelding
Morten Nordli kommenterte at antall personer som har tatt over 1000 poeng er 2 ikke 3 som nevnt i
årsmeldingen. Gunnar F. Aasgaard redegjorde for LFIL’s forpliktelser knyttet til avtalen med
Strømmens Sparebank.
Tom Kristian B-N Hansen leste Sportslig beretning
Trykkfeil ble kommentert og blir rettet i endelig rapport
Øistein Olsen leste økonomisk rapport
Odd-Ivar Storløkken leste Oldermannslaugets rapport
Årsmeldingene ble enstemmig vedtatt
Punkt 6 Regnskap 2016
Årsregnskapet ble gjennomgått og vesentlige poster ble kommentert
Kjell Jahrsengene leste revisors beretning. Revisor kommenterte dobbeltbetaling av
Oldermannslagets julebord. Lørenskog Friidrettslag har fått refundert beløpet i løpet av 2017.
Punkt 7 Budsjett 2017
Budsjettet ble gjennomgått og spørsmål ble besvart
Christoffer Lindquist og Mariusz Wozniak forespurte ordninger for støtte til lagets medlemmer basert
på prestasjoner, deltakelse på stevner. Styret anser at det i det fremlagte budsjett er gitt åpning for
økt dekning av oppholdskostnader og direkte utøverstipend. Trenerutvalget vil bli bedt om å komme
tilbake med innspill på hvordan retningslinjene for dette skal være.

Det ble forespurt om arrangementsbekledning slik at funksjonærene opptrer ensartet på lagets
arrangement. Det ble ikke tatt beslutning på innkjøp, men styret vil ta dette til videre behandling for
å kunne synliggjøre laget bedre.
Det ble redegjort for budsjettposten for innkjøp av treningstøy hvor laget vil gi støtte i form av
redusert medlemsavgift til lagets medlemmer som kjøper lagets treningstøy. Benyttelse av
treningstøy er også et krav i forhold til avtalen med Strømmen Sparebank.

Punkt 8 Fastsettelse medlemskontingent og treningsavgift for 2017
Det ble kommentert at kontingent for støttemedlem ikke var opplyst om i forslaget for 2017.
Kontingent ble enstemmig vedtatt til NOK 200, som er uforandret fra 2016.
Styrets forslag til medlemskontingent ble enstemmig vedtatt.
Punkt 9 LFILs organisasjonsplan
Det er et krav å behandle organisasjonsplanen årlig. Planen ble gjennomgått på årsmøte for 2015
som følge av regelendringer. Det har ikke vært lovmessige endringer og styret har ikke ansett det
som behov for større oppdatering av nåværende plan.
Enstemmig vedtatt.
Punkt 10 Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt forslag til ytterligere punkter til behandling under årsmøtet. Det ble ikke
fremmet nye punkter under møtet.
Punkt 11 valg:
Svein Erik Hauger gikk gjennom valgkomiteens innstilling. Det vises til komiteens innstilling hvor
samtlige ble enstemmig valgt. Det har ikke lykkes laget å få ny leder og nåværende styre vil jobbe for
å få finne ny leder. Inntil videre vil leders oppgaver fordeles på nåværende styre.
Gunnar Pedersen gjennomgikk krav om at styreformann må velges av årsmøtet. Styret vil se på
hvordan dette praktisk løses når ny leder er innstilt. Oversikt over utvalg følger som vedlegg
Nytt styre
Leder: Ikke besatt
Nestleder: Sverre Gunnar Brunstad
Controller: Øistein Olsen
Styremedlem: Siv Gulbrandsen
Styremedlem: Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen
Styremedlem: Morten Nordli
Styremedlem: Monica Bjørkhaug
Revisor: Kjell Jahrsengene og Per Dørre
Gunnar P takket Gunnar F Aasgaard for innsatsen som leder av laget.
Punkt 12 Annet:
Det ble stilt spørsmål med treningssamarbeid med Vidar. Mariusz Wozniak redegjorde for
samarbeidet hvor han er trener både for LFIL og Vidar hvor lagets medlemmer også kan delta på
treningssamlinger arrangert av Vidar. Mariusz redegjorde for fordelen dette gir i form av økt
deltakelse på trening. Styret er informert om samarbeidet og dette er blitt håndtert på en rydding
måte til nå.

Per Dørre

Arne Halvorsen

