
 

 
We are Leeds 

 

Årsmøte 2017/2018 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Dato: 10.06.2018 kl 12:00-14:00 

Sted:  Dr. Jekylls, Klingenberg gata 4, 0161 Oslo 

(29 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: 

Loddtrekning. 

Eventuelt 
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Sak Diskusjon og Konklusjon 

1 Kjell Bjørn Vinje ble valgt som ordstyrer etter forslag fra Leder. 

Årsmøtet ble deretter innledet med at Rune Roalsvig ble takket av etter 10 år som 

leder for LUSCOS. 

2 Følgende personer ble valgt etter forslag fra ordstyrer. 

 

Referent: Jomar Gjernes 

To personer til å undertegne protokollen: Joakim Hjelle og Lasse Hjelle 

3 Innkalling og saksliste godkjent uten kommentarer. 

4 Leder med støtte fra resten av styret i henhold til ansvarsområder gjennomgikk 

styrets årsberetning. 

Årsberetning ble godkjent. 

5 Regnskap 2017/2018 ble godkjent med kommentar at dette burde vært offentliggjort 

før årsmøtet (eks på hjemmesiden). 

Regnskap vil legges ut på hjemmesiden sammen med årsberetningen. 

6 Leder gikk gjennom budsjettet for 2018/2019  

Budsjettet ble godkjent. 

Budsjett vil legges ut på hjemmesiden sammen med årsberetningen. 

7 Innkommet forslag på navneendring fra Leeds United Supportersclub of 

Scandinavia (LUSCOS) til Leeds United Norway (LUN) ble behandlet under 

vedtektsendring. 

8 Årsmøte ga sin tilslutning til at stemmegiving kunne gjennomføres ved 

håndsopprekning.  

 

Det ble noe diskusjoner rundt navnendring og hvor mange medlemmer har 

LUSCOS utenfor Norge. 

 

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: 7 av 29 stemmer. 

Forslag til vedtektsendring krever iht vedtektene 2/3 flertall 

 

Konklusjon: Foreningen beholder dagens navn: 

Leeds United Supporters Club of Scandinavia (LUSCOS). 
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Sak Diskusjon og Konklusjon 

9 Årsmøtet vedtok at avstemning kunne gjøres ved håndsopprekning/akklamasjon. 

Leder valgkomitéen gikk gjennom komiteens forslag på styremedlemmer enkeltvis 

med valg fortløpende. 

 

Valg av leder: 

Anders Palm, enstemmig valgt 

 

Valg av styremedlemmer: 

Svend Anders Karlsen-Moum, enstemmig valgt. 

Ole Andrè Sårheim, enstemmig valgt. 

 

Vararepresentanter til styret:  

Daniel Johansen, enstemmig valgt for to år. 

Runar Edvardsen, enstemmig valgt for ett år. 

 

Internrevisor: 

Lasse Hjelle, enstemmig valgt 

 

Valgkomite. 

Rudi G. Rakner, enstemmig gjenvalgt for to nye år. 

 

Dette betyr at for sesongen 2018/2019 består LUSCOS av: 

Styret: 

Anders Palm 2018-2020 (Leder) 

Ray Tørnkvist 2017-2019  

Jomar Gjernes 2017-2019 

Kjell Bjørn Vinje 2017-2019 

Svend Anders Karlsen-Moum 2018-2020 (Ny) 

Ole Andrè Sårheim 2018-2020 (Ny) 

 

Vararepresentanter til styret:  
Runar Edvardsen 2018-2019 (Ny, Går ut av styrer men forsetter som vara i ett år) 

Daniel Johansen 2018-2020 (Ny) 

 

Internrevisor: 

Arne Stapnes 2017-2019 

Lasse Hjelle 2018-2020 (Ny) 

 

Valgkomite: 
Rudi Rakner 2018-2020 (Gjenvalgt for to nye år) 

Per Arne Isaksen 2017-2019 
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Sak Diskusjon og Konklusjon 

 Loddtrekning. 

Loddtrekningen ble deretter gjennomført ved hjelp av en online random generator 

(Favo.no) og godkjent av årsmøtet. 

  

Årets vinner ble Per-Arild Sørum, Tolvsrød., komplett vinnerliste offentliggjøres på 

Facebook, hjemmeside og TPN. 

 

Eventuelt. 

Skottetreff første hjemmekamp sesongen 2018-2019 ble diskutert. 

Årsmøtedeltakerne ble oppfordret til å følge med på facebook, hjemmesiden og 

andre sosiale kanaler. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________    __________________________________ 
 
   Lasse Hjelle     Joakim Hjelle 


