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Referat arsmote 2020/2021

Dato: 17.08.2021 kl 19:00-21 :00

Sted: Digitalt arsmote pa Teams (35 medlemmer deltok)

Det paligger arsmotet:
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til a undertegne protokollen
3) Godkj enne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets arsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder a fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer, iht. § I 0
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. §

11, Valgregler.

Faste poster:
Eventuelt

Sak Diskusjon og Konklusjon
I Anders Palm ble valgt som ordstyrer.

2 Folgende personer ble valgt etter forslag fra ordstyrer.

Referent: Jomar Gjemes
To personer til a undertegne protokollen: Magne Skibsted Jensen, Tor-Inge Furset

3 Innkalling og saksliste godkjent.

4 Leder gikk gjennom styrets arsberetning.

Arsberetning godkjent.
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Diskusjon og Konklusjon
Regnskap 2020/2021 samt revisors beretning ble gjennomgatt.

Regnskapet ble godkjent.
Leder gikk gjennom budsjettet for 2021/2022.
Sporsmal angaende disponering av overskudd ble besvart av leder.
Dette er allerede satt pa dagsorden og styret vil i neste periode se narmere pa
hvordan dette skal disponeres.

Budsjettet ble godkjent.
Innkommet forslag

Ingen
Det var innen fristen kommet inn tre forslag pa endring av vedtekter
Forslag ti! vedtektsendring krever iht vedtektene 2/3 flertall.

A. Forslag fra medlem 2728 Rudi G. Rakner om a endre vedtektenes para 9.

§9.1
Innkalling Innkallelse skjer med minst 6 ukers varsel. Agenda for arsmotet
legges med innkallingen. Eventuelle saker deriblant vedtektsendringer ma vaere
styret i hende senest 4 uker for arsmotet. Innkommende forslag inklusive
vedtektsendringer legges ut pa klubbens hjemmesider senest 2 uker for arsmotet.

Endres til:
§ 9.1 Innkalling Innkallelse skal som hovedregel annonseres med minst 6 ukers
varsel i TPN. Agenda for arsmotet legges med innkallingen. Eventuelle saker
deriblant vedtektsendringer ma vere styret i hende senest 4 uker for arsmotet.
lnnkommende forslag inklusive vedtektsendringer legges ut pa klubbens
hjemmesider senest 2 uker for arsmotet, dette informeres om i
arsmoteinnkallingen.

Enstemmig vedtatt

B. Forslag fra styret om a endre vedtektenes para 11

$11.1 Forslag pa kandidater Medlemmer som onsker a foresla kandidater til styret
og revisorer ma meddele dette ti! foreningens valgkomite senest 14 dager for
arsmote. Endres til «......senest 4 uker for arsmote.»
Denne endringen foreslas for a kunne sende ut/offentliggjore alle saker og forslag
senest 2 uker for arsmotet.

Enstemmig vedtatt
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Diskusjon og Konklusjon
C. Forslag fra medlem 1291 Rune Reitan om a endre vedtektens para I:

Jeg foreslar at vedtektenes pkt l endres, slik at supporterklubbens navn endres fra
Leeds United Supporters Club of Scandinavia (LUSCOS) ti! Leeds United
Supporters Club ofNorway (LUSCON):

§1. Navn
Foreningens navn er Leeds United Supporters Club ofNorway (LUSCON)

Avstemning:
42 % stemte for navneendring fra LUSCOS ti! LUSCON
58% stemte for a beholde dagens navn, LUSCOS.
Dette betyr at supporterklubben beholder dagens navn:
Leeds United Supporters Club of Scandinavia (LUSCOS)
Arsmotet vedtok at avstemning pa kandidater til styret, intern revisor og
valgkomiteen kunne gjores ved akklamasjon.
Medlem av valgkomiteen, Per Arne Isaksen, gikk gjennom valgkomiteens forslag.
Valg ble deretter foretatt en for en uten motkandidater

Valg av styremedlemmer:
Jomar Gjernes gjenvalgt for to nye ar
Kjell Bjorn Vinje gjenvalgt for to nye ar
Ray Torkvist tok ikke gjenvalg, Terje Dahl valgt inn

Vararepresentant ti I styret:
Terje Ulven, gjenvalgt for to nye ar

Intemrevisor:
Arne Stapnes, gjenvalgt for to nye ar.

Valgkomite
Styret foreslo gjenvalg av Per Ame Isaksen.
Per Arne Isaksen, gjenvalgt for to nye ar.

Dette betyr at for sesongen 2021/2022 bestar LUSCOS av:

Styret:
Anders Palm 2020-2022 (Leder)
Svend Anders Karlsen-Mourn 2020-2022
Ole Andre Sarheim 2020-2022
Kjell Bjom Vinje 2021-2023
Jomar Gjemes 2021-2023
Terje Dahl 2021-2023
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Sak Diskusjon og Konklusjon
Vararepresentanter til styret:

Stian Gundersen 2020-2022
Terje Ulven 2021-2023

Internrevisor:
Lasse Hjelle 2020-2022
Arne Stapnes 2021-2023

Valgkomite:
Rudi G. Rakner 2020-2022
Per Arne Isaksen 2021-2023

Eventuelt.

Loddtrekning LUSCOS Lotteri 2021
Loddtrekningen ble gjennomfort ved hjelp av en online random generator og
godkjent av arsmotet.

rets vinner ble Guttorm Slettebo, komplett vinnerliste offentliggjores pa
Facebook, hjemmeside og TPN.

92$9.s-.-
Magne Skibsted Jensen Tor-Inge Furset
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