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PROTOKOLL 
 

Å R S M Ø T E   LFK STALLIONS  2019 
 
År 2020 den 26. klokken kl. 19.00 ble årsmøte i LFK Stallions for 2019 
avholdt i Grandehuset, TOBB ARENA i Levanger. 
 
     
Sak 1.  Åpning – konstituering 
  
Leder, Jon Håkon Boneng åpnet møtet, og ønsket velkommen. Alle 
fremmøtte var medlemmer, og ble dermed godkjent som 
stemmeberettiget. 
 

- Til møteleder og referent ble enstemmig valgt, Frank Robert 
Følstad Olsen.  

- Til underskriving av protokoll ble enstemmig valgt, Tor Erik 
Hjelmstadbakk og Hege-Lill Bråten. 

 
Kommentar fra sekretær mht. innkalling og dagsorden: Til neste årsmøte 
må saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 
årsmøtet. 
 
Sak 2.  Orientering Status LFK Stallions 
 
Styret informerte om at planlagte aktiviteter er gjennomført, og at 
stemningen i laget har vært god. Gjennomføringen av styremøter har 
variert mht. oppmøte og kvalitet, og særlig fravær av leder har gjort det 
nødvendig å gjøre endring i styrets sammensetning til sesongen 2020. 
 
Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.  
 
 
Sak 3. Styrets årsberetning for 2019 
 
Oppslutningen omkring LFKs kamper, være seg hjemme- eller 
bortekamper knyttet til visninger i Stallen, har vært varierende. 
 
Det har vært gjennomført to bussturer til bortekamper: 
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-Brattvåg 
-Moss (med bonuskampen Lillestrøm-Vålerenga) 
 

Til tross for delvis lav oppslutning på våre bussturer, har det vært svært 
oppløftende og sosialt for våre deltakere og LFK. 
 
Stallions har i perioden “fargelagt byen” i henhold til intensjonen, 
begrenset til flagg i Staupshaugen + sentrum og plakater ved Magneten. 
Stor takk til flaggsjef Ragnar og hans medhjelpere! 
 
Vi har bidratt til Vi-bryr-oss-kampen med kr. 15 000,-. 
 
Stallions har også bidratt med stor dugnadsinnsats på Bowlingen i 
forbindelse med byggingen av deres nye veranda. Arendal-kampen ble 
behørig feiret på den nye verandaen. 
 
Etter endt sesong ble det gjennomført fotografering av A-laget, 
støtteapparat og supportere fra Stallions utenfor Oskars i Levanger 
sentrum. 
 
Årsmøtet tok styrets årsberetning til etterretning.  
 
 
Sak 4.  Regnskap 2019 
 
Årsmøtet tok styrets gjennomgang av regnskap for 2019 til etterretning 
 
Styrets forslag til vedtak: Fremlagt regnskap godkjennes. 
  
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5.  Handlindsplan og Budsjett 2020 
 
Styret foreslår følgende handlingsplan for sesongen; 
 

- Markedsføre LFK kamper i sosiale medier, samt jobbe for å øke 
oppslutning omkring arrangementene. 

- Gjennomføre LFK Stallions sesonglotteri 2020, med trekning 1. 
November. 

- Henge opp flagg i Staupshaugen og i sentrum i forbindelse med 
hjemmekamper. 
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- Plakatering ”KOM PÅ KAMP” på Magneten i forbindelse med 
hjemmekamper. 

- Stå til disposisjon for LFK mht. å delta på dugnad i anledning 
sosiale aktiviteter for A-laget. 

- Jobbe for å videreutvikle samarbeidet med Levanger Bowling. 
 
Budsjettering for 2020 ble av styret foreslått enkelt presentert og fremsto 
som følger; 
 

- Inntekter medlemskontingent, kr 15 000,- 
- Inntekter sesonglotteri, kr 25 000,- 
- Andre inntekter, kr 5 000,- 

o Fremleie lokaler, kr 4 000,- 
o Øvrige inntekter, kr 1 000,- 

- Utgifter sesonglotteri, kr 5 000,- 
- Utgifter til utvikling/vedlikehold av flaggborg, kr 10 000,- 
- Bussturer, kr 0,-  
- Sosiale aktiviteter/bidrag A-laget, kr 15 000,- 
- Andre utgifter, kr 5 000,- 

o Vedlikehold/utvikling Stallen 
o Møter og sosiale tiltak 

 

- RESULTAT 2020, kr 5 000,-  
 
Styrets forslag til vedtak: Fremlagt Handlingsplan og budsjett godkjennes. 
  
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6.  Valg, signatur og prokura 
 
Valgkomitéens innstilling: 
 
Leder: Per Arild Brandtzæg (ny, 1 år). 
Nestleder: Hege-Lill Braaten 
Kasserer: Reidar Barstad 
Sekretær: Frank Olsen (gjenvalg 1 år). 
Styremedlemmer: Ragnar Skrede (gjenvalg, 1 år), Jim Inge Sjøvold, Tor 
Erik Hjelmstadbakk. 
 
Valgkomitéen foreslo at styret gis fullmakt til å velge ny valgkomité innen 
utløpet av 2020.  
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Valgkomitéen foreslo videre at styret gis fullmakt til å knytte til seg 
nødvendige støttespillere i perioden. 
 
Følgende styremedlemmer gis signaturrett og prokura (videreføres fra 
2019); 
 
Nestleder Hege-Lill Bråten og Kasserer Reidar Barstad opprettholder 
signaturrett, hver for seg. Sekretær Frank Olsen opprettholder prokura 
alene. 
 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling og spesifisering av signaturrett 
og prokura ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 7.  Fastsette medlemskontingent for 2021 
 
Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2021 gjøres gratis for 
alle som er/blir medlem i 2020. For nye medlemmer i 2021 holdes 
kontingenten uforandret på kr 250 for enkeltmedlemskap og kr 500 for 
familiemedlemskap. 
  
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 8.  Eventuelt 
 
Ingen saker til behandling. 

   
 
Sak 9.  Avslutning 
 
Avtroppende leder, Jon Håkon Boneng ble takket av med blomster – og 
takket selv sitt tidligere styre for samarbeidet. Ny leder Per Arild 
Brandtzæg ble applaudert inn som ny leder for LFK Stallions. 
 
 

Levanger, 26. Mai 2020 
 
 
 ______________________      ______________________ 
       Tor Erik Hjelmstadbakk       Hege-Lill Bråten    


