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Digitalt - Torsdag 4.6 kl. 19.30  

Velkommen til digitalt årsmøte!  



Til  

Medlemmene i Lillehammer Ishockeyklubb Elite. 

 

                                                                                                                                        Lillehammer 28.05.2020 

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

Styret viser til innkalling datert 05.05.2020 til årsmøte for Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

Årsmøtet avholdes den 04.06.2020 19.30 digitalt via tilsendt link. 

 

Under følger saklisten for årsmøtet. 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandle Lillehammer Ishockeyklubb Elites årsberetning, herunder eventuelle 

gruppeårsmeldinger 

5. Behandle forslag og saker. 

6. Behandle Lillehammer Ishockeyklubb Elites regnskap i revidert stand. 

7. Orientering om medlemskontingent. 

8. Vedta Lillehammers Ishockeyklubb Elites budsjett 

9. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs organisasjonsplan. 

10. Ordet er fritt (Informasjon om økonomi, sport m.m). 

11. Foreta følgende valg: 

a. Nestleder 

b. Seks (6) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer (minst tre (3) styremedlemmer skal 

velges for to (2) år. 

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d. Kontrollkomite på to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem. 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd i Lillehammer Ishockeyklubb har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f. Valgkomite med leder og to (2) varamedlemmer 

Nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb. 

Med vennlig hilsen  

Tore Lien Bjørnstad, Styreleder Lillehammer Ishockeyklubb Elite.  

 

 

 

 



 

Styrets forslag til forretningsorden 

1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. 

2. Protokollen føres av en valgt sekretær 

3. Protokollen signeres av to møterepresentanter 

4. Med unntak av innledningsforedrag i hver sak settes taletid til fem minutter første gang, og 

til tre minutter for senere innlegg. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden, har 

ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek med de 

inntegnede talere. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye 

forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering. 

6. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av 

de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En 

kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt.  

Blanke stemmer teller ikke. 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og i mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK 4: BEHANDLE LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITES ÅRSMELDING 

 

ÅRSBERETNING 2019 

– 

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE 

1  Virksomhetens art og hvor den drives 

Lillehammer Ishockeyklubb Elite er et idrettslag med sin virksomhet i Lillehammer kommune. 

Klubbens primære virksomhet er å drifte eliteserielaget med samme navn. Lillehammer 

Ishockeyklubb Elite er en del av Allianseidrettslaget Lillehammer Ishockeyklubb, hvor begge klubber 

samarbeider tett økonomisk og sportslig. Lillehammer Ishockeyklubb Elite har også et naturlig 

sportslig samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas. 

2  Økonomi, fortsatt drift 

Klubbens regnskap for 2019 viser etter styrets mening et rettvisende bilde av klubbens finansielle 

stilling og resultat for driftsåret 2019. Regnskapet er oppgjort med et overskudd på kr. 27.992,-. 

Klubben har pr. 31.12.2019 en negativ egenkapital på kr. 1.586.132. 

Klubben hadde fra og med slutten av 2018 anstrengt likviditet, hvilket har påført klubben en 

leverandørgjeld. Denne er redusert i løpet av 2019. 

Grunnlaget for videre drift har vært diskutert i styret. Etter flertallets oppfatning er det grunnlag for 

fortsatt drift. 

3  Arbeidsmiljø, likestilling, sikkerhet 

Lillehammer Ishockeyklubb Elite har sin virksomhet i leide lokaler i Eidsiva Arena på Lillehammer. 

Arbeidsmiljøet i klubben vurderes å være godt. 

Sykefraværet i 2019 har vært på ca 5%. Det samlede sykefraværet relateres til sykdom som ikke er 

påvirket av klubben. 

Klubben hadde pr. 31.12.2019 om lag 19 årsverk til sammen i ulike funksjoner, hvorav fire ansatte i 

administrasjonen i til sammen 3,5 årsverk. 

Det anses ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til likestilling og fremtidige medarbeidere vil 

bli ansatt ut fra kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. 

Det har i 2019 ikke vært noen form for arbeidsulykker på arbeidsplassen, utover skader pådratt på 

ishockeybanen. 

4  Ytre miljø 

Det er etter styrets oppfatning ingen forhold i bedriften som i vesentlig grad påvirker det ytre miljø. 

5  Sportslige resultater 

A-laget endte i 2019 på en fjerdeplass i seriespillet. Laget kvalifiserte seg med dette til kvartfinaler i 

NM-sluttspillet. I kvartfinalene tapte laget 7. og avgjørende mot Frisk Asker som til slutt vant 

kongepokalen. Styret er totalt sett godt fornøyd med de sportslige resultatene. 

 



6  Styrets arbeid 

6.1 Styresammensetning: 

Årsmøtet vedtok 30. april 2019 følgende styresammensetning: Tore Lien Bjørnstad (leder), Nicolai 

Løland Dolva (nestleder), Harald Snippen, Arne Uhlen, Else Marie Wangen og Sander Dokken. 

Pål Martin Olsen og Espen Holthe ble innvalgt som varamedlemmer. 

Nicolai Løland Dolva trakk seg etter eget ønske i mai 2019 og styret konstituerte varamedlem Espen 

Holthe som nestleder. Cato Rønning Olsen ble samtidig konstituert som nytt varamedlem for Espen 

Holthe. 

6.2  Oppgaver 
2019 har i likhet med 2018 vært et svært krevende år for Lillehammer Ishockeyklubb Elite. Klubben 

ble grunnet det store negative økonomiske resultatet i 2018 underlagt handlingsplan av Norges 

Ishockeyforbund. Dette medfører at klubben må ha positiv egenkapital i løpet av en treårsperiode for 

å unngå poengtrekk i fremtiden. 

Klubben hadde mye av de faste kostnadene fra 2018 med inn i starten av 2019 og dette har medført at 

det var begrensede muligheter til å iverksette korrigerende kostnadsbesparende tiltak før ny sesong 

2019/2020. Det er gjort en formidabel jobb med å redusere kostnader, samtidig som den sportslige 

satsningen har vært opprettholdt. Årsresultatet viser en forbedring på kr 1.959.887,- fra 2018, 

samtidig som det er avdekket og betalt gamle gjeldsposter og regninger fra 2018 i løpet av året. 

Av arrangementer vil styret fremheve åpningen av «nye» Eidsiva Arena 20. september 2020 med fulle 

tribuner og innvielse av nye stoler, mediekube og digitale flater for markedsføring, samt Hockey 

Classic i Håkons Hall 16. november med 8345 tilskuere på tribunen. 

Styret og administrasjonen har stort fokus på å øke tilskuertallet og inntektene for klubben. En rekke 

tiltak er under vurdering herunder: 

- Dynamiske/differensierte prismodeller 

- Familiebilletter 

- «Ny» supportertribune/plassering av supportere 

- Gjennomføring av bedriftsarrangementer i Eidsiva Arena 

For 2019 og tiden fremover anses det avgjørende å arbeide for å sikre klubben god likviditet, og ikke 

minst forbedre soliditeten. Dette krever vedvarende fokus på kostnader. 

Styret har i samarbeid med administrasjonen igangsatt arbeid knyttet til visjon, strategi og verdier som 

skal ligge til grunn for planlegging av aktiviteter på både kort- og lang sikt. Dette arbeidet forventes 

avsluttet før sommeren 2020 og deler vil kunne presenteres og legges frem for årsmøtet i klubben. 

Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Lillehammer Ishockeyklubb 

som helhet. Det har som alltid blitt lagt ned tusenvis av frivillige timer, og vi takker alle for en 

strålende innsats. 

 

Styret retter samtidig også en stor takk til de administrativt ansatte i Lillehammer Ishockeyklubb Elite. 

Styret har stor respekt for arbeidet som utføres på klubbkontoret. 

 

 



 

 

Lillehammer, 03. april 2020 

Tore Lien Bjørnstad                                               Espen Holthe                                               Harald Snippen 

Styreleder                                                               Nestleder                                                      Styremedlem  

 

 

Else Marie Wangen                                               Sander Dokken                                            Arne Uhlen 

Styremedlem                                                          Styremedlem                                               Styremedlem                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK 5: INNKOMNE FORSALG 

Forslag 1 – Svein Erik Kloumann: 

L.I.K. har siden 2017, vært delt i to økonomisk uavhengige klubber, Allianse (bredde) og Elite. De 

viktige samfunksjonene mellom klubbene er regulert i egen avtale. 

Deling var et krav fra NIHF. Kravet ble opphevet samme vår, som L.I.K.-deling ble vedtatt. 

I samarbeidsavtalen er det bestemt at begge årsmøter skal avvikles samme dag, med Allianse- 

årsmøtet først. Hverken på dette, eller andre vesentlige punkter, har samarbeidsavtalen blitt fulgt. 

Resultatet er at samarbeidet fungerer dårlig. L.I.K, som eneste ansvarlige for ishockey- idretten 

lokalt, er ikke tjent med denne uheldige utviklingen. 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET: 

Begge klubber pålegges å sette ned et felles oppnevnt L.I.K.- utvalg, med mandat og oppgave om å 

sette opp en vurdering og innstilling om å reorganiseres i en klubb. Styrene pålegges å legge frem 

saken på ekstraordinære årsmøter, senest 1.10.20 

Kommentar/innstilling fra styret: 

Styret i Lillehammer Ishockeyklubb Elite, sammen med styret i Lillehammer Ishockeyklubb Bredde 

har allerede satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette videre. Begge styrene vil komme 

tilbake med dato for et evnt ekstraordinært årsmøte, men planen er at det skal bli gjennomført i 

løpet av 2020. 

Forslag 2 – Thea Wottestad og Knut Gundersen: 

Vedrørende samarbeidsavtalen mellom allianse (bredde) og elite. 

Forslaget er: Vedtektsendring: 

Samarbeidsavtalen med eventuelle endringer/oppdateringer skal vedtas i både Lillehammer 

Ishockeyklubb Allianse og Lillehammer Ishockeyklubb Elite årsmøte hvert år. 

Første år foreslås nedsettelse av arbeidsgruppe fra begge styrer samt gjerne en representant fra de 

ansatte i elite og en foreldre eller liknende fra bredde som redigerer og utformer en oppdatert 

samarbeidsavtale mellom klubbene. Det samme utvalget bør gis mandat til å se på en eventuell 

fusjon av klubbene. Utvalget legger frem oppdatert avtale på ekstraordinære årsmøter som avholdes 

senest 1. september inneværende år. 

Begrunnelse for forslag: 

Samarbeidsavtalen ønskes tilbake til årsmøtet er at det er dette er det viktigste dokumentet som 

styrer arbeidet i klubbene, og samtidig definerer gjensidig tilhørighet til Lillehammer ishockeyklubb. 

Dette hjelper til med å holde fokus på at vi utad, og på mange vis innad er en og samme klubb. Av 

den grunnen ser vi for oss at det kan være gunstig at utvalget ser på det organisatoriske, det 

økonomiske og det sportslige. 

Kommentar/innstilling fra styret: 

Styret i Lillehammer Ishockeyklubb Elite, sammen med styret i Lillehammer Ishockeyklubb Bredde 

har allerede satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette videre. Begge styrene vil komme 



tilbake med dato for et evnt ekstraordinært årsmøte, men planen er at det skal bli gjennomført i 

løpet av 2020. 

Forslag 3 - Knut Gundersen, Frank Moe, Knut Lilloe, Harald Johnsen: 

Forslag til nytt æresmedlem. 

Statuettene i Lillehammer Ishockeyklubb sier at nåværende medlemmer kan innstille på nye. Etter 

møte hos oss ønsker vi og forslå Ole Fosse som nytt æresmedlem i klubben. 

Bakgrunnen er: 

Han har i mer enn 25 år stilt opp som frivillig lege for klubben. Med hans innsats og iver for klubben 

har han vært en av de viktigste bidragsyterne til klubbens fremgang i Norsk Hockey.  

Hans faglige dyktighet og innsats har også vært et viktig bidrag for seniorlandslaget i Norge. For 

denne jobben har han allerede fått "isbjørnen" som er en av de høyeste utmerkelsene man kan få i 

Norsk Hockey. 

Kommentar/innstilling fra styret: 

Styret stiller seg enstemmig bak forslaget om at Ole Fosse tas opp som nytt æresmedlem i klubben.  



SAK 6: Behandle Lillehammer Ishockeyklubb Elites regnskap i revidert stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



TIL ÅRSMØTE I LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE 

 

Årsberetning fra kontrollkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 2019. 

I henhold til NIF`s lov § 2-12(4) avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til årsmøtet. 

Beretningen avgis for året 2019. 

I året har komiteen hatt noen sammøter og en del kontakt på mail og telefon. 

Komiteen har hatt løpende dialog med daglig leder Atle Svendsrud samt styrets leder. 

Vi har hatt et felles møte med daglig leder før sesongstart hvor vi gjennomgikk kontrakter med 

trener og spillere som var underskrevet på den tid. Hjelpetrener og siste importspiller var da ikke 

signert og disse kontraktene er ikke gjennomgått.  

I tillegg gjennomgikk vi klubbens likviditetssituasjon med bakgrunn i den anstrengte situasjonen 

klubben var pga. underskuddet sesongen 2018. 

Komiteen har mottatt det som vi har spurt om av klubben. Dog må det understrekes at referater fra 

styremøter og regnskapsrapporter kommer sent og litt for sporadisk. Dette er påpekt og må bedres 

slik at komiteen har bedre mulighet til og gjøre jobben som den er pålagt. 

Komiteen har gjennomgått styrets årsberetning og årsregnskap for 2019. Styrets beretning og 

årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven. 

 Av regnskapet fremgår det at klubben fortsatt har noe overforbruk på lønnskostnader og utstyr til 

spillere/trenere i forhold til budsjett.  

Markedsinntektene litt under budsjett.  

Noe av avviket på utgiftssiden skyldes poster som skulle vært bokført i 2018 ikke dukket opp før i 

2019 og møtte bokføres på dette året. Regnskapet er derfor ikke ihht budsjett samt de krav om 

overskudd forrige årsmøte og forbund har krevd. 

Vi ser at styret har søkt om utsettelse på 1 år med å bringe egenkapitalen tilbake. Håper forbund ser 

på dette med velvilje slik situasjonen er i disse dager. 

 Det er veldig mye usikkerhet i tiden vi går i møte i henhold til arrangementer og hva som kan 

avvikles.  Corona situasjonen har allerede ført til at 2 store arrangementer er avlyst. 

(Sommerhockeyskolen -Eidsiva-Hafslund arrangement) Dette vil gjøre budsjettdisiplin som en meget 

tøff og viktig øvelse i kommende år. 

Vi forslår på vegne av kontrollkomiteen at årsmøte vedtar styrets beretning og årsregnskapet for 

2019. 

 

Lillehammer 24. mai 2020 

 

Knut Gundersen   Geir Nikolaisen  Thomas Løken Larsen 

sign.    sign.   sign. 



SAK 7: ORIENTERING OM MEDLEMSKONTIGENT 

 

Medlemskap kalenderåret 2021: 

Medlemskap L.I.K./L.I.K. Elite: kr 400,- 

Medlemskap (kun hockeyskole-elever): kr 100,- 

 

Æresmedlemmer: 

Medlemskap: Fritatt for betaling av medlemskontingent 

 

Medlemskontingent for 2020 - utfakturert ut medio januar/februar 2020 

Medlemskontingent for 2021 – utfakturert ut medio januar/februar 2021 

Alle medlemmer har medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere. Egen oversikt over dette blir 

sendt ut sammen med medlemskort etter innbetalt kontingent, og ligger ute på klubbens 

hjemmeside. 

Alle som skal representere klubben sportslig, i utvalg og/eller funksjoner, må tegne seg for 

medlemskap. Alle klubbens medlemmer har tilgang til medlemsmøter, informasjonsmøter og 

årsmøte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAK 8: VEDTA LILLEHAMMERS ISHOCKEYKLUBB ELITES BUDSJETT 

 

 

 

  



SAK 9: BEHANDLE LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBBS ORGANISASJONSPLAN

 

 



SAK 10: ORDET ER FRITT (INFORMASJON OM ØKONOMI, SPORT M.M). 

Ordet er fritt, informasjon om økonomi, sport, med mer. 

 

  



SAK 11: VALG LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb Elite har bestått av Øyvind Horten (Leder), Svein-Erik 

Klouman og Stein-Egil Gillan Skogvang inntil han dessverre gikk bort. Vi har hatt løpende kontakt 

med det sittende styret, et styre som etter vår oppfatning har fungert veldig bra over tid nå. 

Vi har hatt jevnlige møter og valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet: 

Styret: 

Leder                                                                         Tore Lien Bjørnstad              Ikke på valg (gjenstår 1 år) 

Nestleder                                                                  Espen Holthe                         Ny (2 år fra årsmøte) 

Styremedlem                                                            Harald Snippen                     ikke på valg (gjenstår 1 år) 

Styremedlem                                                            Arne Uhlen                            På valg (innstilt 2 nye år) 

Styremedlem                                                            Else Wangen                         På valg (innstilt 2 nye år) 

Styremedlem                                                            Sander Dokken                     ikke på valg (gjenstår 1 år) 

Varamedlem                                                             Cato Rønning Olsen             Ny (2 år fra årsmøte) 

Varamedlem                                                             Vilde B. Nilsen                      Ny (1 år fra årsmøte) 

Kontrollkomite 

Medlem                                                                     Nicolai Løland Dolva            Ny (1 år fra årsmøtet) 

Medlem                                                                     Geir Nikolaisen                     Innstilt for 1 nytt år 

Medlem                                                                     Knut Gundersen                   Innstilt for 1 nytt år  

Valgkomite 

Leder                                                                         Øyvind Horten                       Innstilt for 1 nytt år 

Medlem                                                                    Svein-Erik Klouman               Innstilt for 1 nytt år 

Medlem                                                                    Vegard Andre Sagbakken     Ny (1 år fra årsmøte)  

 

Lillehammer, den 26.05.2020 

 

Øyvind Horten 

Svein-Erik Klouman  
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