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Årsberetning for Kanari-Fansen Lillestrøm 2013. 
 

Styret i 2013 har bestått av: 

 Kenneth Kvebek, leder og talsmann. 

 Vegar Hjernundrud, kasserer 

 Kim Kristiansen, medlemskap, tur. 

 Frode Johansen, sikkerhet, tur 

 Patrick Ween, Arrangement, Humbug & Kanari 

 Håkon Henriksen, Web, Arrangement 

 Magnus Hestad, Tifo, Tribune 

 

 

Styret har i 2013 avholdt 27 styremøter. Styret hadde sitt første konstituerende møte 30/1-13. 

Der ble vi enige om rollefordelingene i styret. Det er også viktig å nevne at "alle har bidratt på 

alt", og at ingen har kun jobbet med sine ansvarsområder. 

 

Store deler av starten av sesongen gikk til å rydde opp i nok en rotete utsending av 

medlemsgiroer (Se eget punkt på medlemskap).  

 

Det ble jobbet godt i styret under noe vi anser som litt vanskelige kår. Det er ikke til å stikke 

under en stol at det ikke var verdens største engasjement rundt LSK i fjor. Noe som viste seg 

blant annet på turoppmøte. Sjeldent har vi måttet avlyse så mange bussturer som i år (Les eget 

punkt om turer).  

 

Styret og Vegar har jobbet for å få skikk på økonomien vår. Alle regninger har blitt betalt uten 

at vi har fått noen store purringer og avgifter på dette. Det har også i år vært et tøft år 

økonomisk. Lave medlemstall og for få reisende på turene som ble satt opp må ta en del av 

skylden for dette.  

 

Følgende grupper 2013 : 

 Sang- og tribune 

 Fugla Tifo 

 Stand 

 Web 

 

Som tidligere år ble det vedtatt en ambisiøs handlingsplan for 2013. Vi har lykkes med mye, 

men vi må være såpass ærlige og si at vi ikke har lykkes like bra med alt.  

 

 

Media / Talsmann 
Jobben som talsmann har i 2013 blitt håndtert av en mann, Kenneth Kvebek.  

Han har besvart alle henvendelser fra media. Mye er standardsaker som tabelltips, 

beste/dårligste spiller, og andre ting media spør alle supporterklubbene om. 

 

KFL har fått veldig mye positiv omtale i media for hvordan vi støtter klubben, ellers blir vi 

bedt om å kommentere uttalelser fra spillere vedrørende klubben. 

 

Det har ikke vært de store tingene i år, hendelsen med statuen av Tommy er den største. Det 

var en del henvendelser i mai pga det som ble levert på banen, men dette fikk ikke store 

oppslag da media ikke fikk den vinklingen de ville (slakt av spillere og trener). Ellers har det 

vært ganske rolig. 



  

 

Medlemskap 
 

Som i fjor opplevde vi store utfordringer rundt utsendelse av medlemsgiroen via vår 

leverandør Intellibill. Vi ble enige om utsendelse og forfallsdato, vi fikk se ferdig giro som 

skulle bli sendt ut, med riktig dato. Overraskelsen var derfor veldig stor da vi fant ut det var et 

stort antall giroer med samme forfallsdato som året før. Vi prøvde å løse dette ved å legge ut 

info på våre hjemmesider og facebooksider. For noen var ikke dette godt nok, og vi opplevde 

en del utmeldinger med begrunnelser som "uproft" og "amatørmessig". Disse grunnene var vi 

enige i, og vi bestemte oss fort for å ikke bruke intellibill, men å føre alt i Excel lister ut året. 

Det er mer tidkrevende, men vi føler selv at dette gir oss en mye bedre kontroll, selv om det 

kan forekomme feil her også.  

 

 

Medlemstallene har sunket noe mer i 2013, og vi endte på ca 1200 medlemmer 

 

Vi prøvde lenge å komme i kontakt med Intellibill på forsommeren og utover sommeren, uten 

å lykkes. Tilslutt endte dette med at vi sendte en oppsigelse av avtalen med Intellibill den 

29.oktober 2013. Vi var da kraftig lei alle feilene som hadde oppstått og at vi ikke fikk tak i 

de når vi trengte det. Vi føler også at denne miskommunikasjonen har gjort at mange ikke har 

fått sine medlemskort i 2013. 

 

Tifo 
 

Det har vært nok et år med laber interesse for tifojobbing. Allikevel har vi fått til tifo-

arrangement på noen kamper, med hjemmekampen mot vålerengen som det store 

høydepunktet 

 

Vi har med en smått detaljert forklaring på dette for å si litt om hvordan en slik flott tifo blir 

til. Vi håper at dette kan hjelpe til å øke rekrutteringen til kommende tifoer. Slik ble vif-tifoen 

til: 

For å få til denne tifoen så startet vi med et flott lite møte med den eminente Paul Moulson. 

Her fikk ideene flyte fritt. Dette endte med en fantastisk tegning fra Paul og vi var i gang. Vi 

brukte LSK hallen til å streke opp OHen. Da dette var gjort fant vi ut at vi ville ha den enda 

større. Vi utfordret da Paul til å tegne en til. Paul kasta seg rundt og i løpet av en dag var 

tegningen klar, noe som endte med at OHen ble dobbelt så stor. Da vi ikke kan male i LSK 

hallen fikk vi tak i en hall på et ikke navngitt sted, hvor vi kunne male. Etter en intens drøy 

uke med maling og prøveheising var den klar. Fra tegninga var klar tok det under 2 uker fra 

oppstreking til kampstart. Man kan hvis man vil!  

 

Det er selvsagt skandaløst at vi ikke klarte å stille med tifo på den innleide stadion i 

havnebyen. Noe av planene våre røyk da vi fikk beskjed om at OH, konfetti, kasteruller o.l 

var utelukket. Reserveplanen ble da og bruke stripes på hele VG nedre, vi kuttet opp plast-

stripes i gult og svart og alt var klart. Da vi kom til Ullevaal ble det dessverre for utfordrende 

å få dette rigget til. Vi var altfor få folk og tiden strakk ikke til. Da var det bedre å droppe det, 

enn å ha noe som så halvferdig ut.  

 

 

 

 



Andre tifoer:  

Kaos-tifo i Skien – konfetti, kasteruller og flagg 

Aalesund borte: Banner med CMORE = CLESS. Ordspill på at kampene på CMore hadde få 

seere på tv. Ikke nok med få seere på tv, men vi var også lei av å alltid få kampene våre flyttet 

til ugunstige tidspunkter. Banneret ble selvfølgelig ikke vist på tv. 

Molde i cupen: Vi hadde kaos tifo på feltet, og en OH på RB, med stripes på sidene. 

RBK hjemme: Vi hadde kaos-TIFO med innslag av stjerneskudd i siste serierunde mot 

trøndera. Budskapet var enkelt: Neste år sikter vi mot stjernene! 

 

Vi fikk endelig laget noen nye bannere noe som sårt trengtes, målet var å lage enda fler slik at 

vi kan bli kvitt alt av gamle, slitne plastikk-bannere. 

 

 

Tribune 
På tribune fronten har vi hatt et stort fokus på flagg/flagging, noe som har syntes godt. 

Vi har lagd masse nye flagg, reparert mange flagg som var litt i overkant slitne og vi har 

kastet en haug med flagg som ikke hadde livets rett. 

Med tanke på hvordan spillet på banen har vært så vil jeg påstå at vi allikevel har hatt et jevnt 

bra trykk på tribunen. 

 

Turvirksomhet 
2013 har vært ett middels tur år. Man har prøvd å arrangere turer i KFL regi overalt hvor dette 

har vært mulig, men flere av våre langturer har blitt avlyst pga for få påmeldte til turen. 

Vi har brukt firmaet Danseglede også i 2013.  

De har levert som avtalt hele tiden.  

Ved siden av nevnte, har vi også brukt firma Selskapsservice på turer, disse har levert, både 

buss- og mattjenester til stor glede for de reisende. 

 

Vi har i hovedsak brukt KFL sikkerhet som bussverter på turene. På denne måten har vi 

frigjort flere seter for salg, da vi ikke ser det som nødvendig at det både er med vakter og 

verter på bussene. Dette gjøres enkelt og greit av de samme personene. 

Alle turene har gått forholdsvis bra. 

 

Øl og fotball hører for mange til som hand i hanske, ikke noe galt i det. 

Dog bør man stille seg selv spørsmålet om man faktisk trenger å starte festen 12-14 timer før 

kampstart. Søndags morgen kl 06:00 er en dårlig tid å starte drikkingen på turer. 

Tilbakemeldinger tyder i hvert fall på det, da de fleste ønsker å "chillen" en del på vei til 

bortekamp, og også på vei hjem etter kamp. Så la dette bli en oppfordring fra oss, drikk med 

måte på turene, dette er ikke et fristed hvor man må havne på "flatfylla". 

For at turer skal opp og frem, bør det satses og legges enda bedre til rette i forhold til turer. 

Tidlig annonsering, tema- og party/roligbusser må settes opp overalt der hvor det er mulig. 

En godt organisert turgruppe med ivrige reisesjeler er nok nøkkelen til bedre suksess.  

 

 

Arrangement 

Mandag 25.02.13, kl 1917 arrangerte KFL sammen med Stiftelsen «Fra Sans til handling» en 

stor historisk musikkvandring, basert på Lillestrøm by og LSK sin historie, fra 1917 og frem 

til i dag. En braksuksess med nesten 450 personer i salen. Herlig!! 

 

Det har, med få unntak, vært stand med salg av medlemskap, t-skjorter og billetter av diverse 

typer, på Martin’s i forbindelse med kampdag. Videre er det også i samarbeid med andre 



organisasjoner som for eksempel Unified og Junioraksjonen gjennomført loddsalg med 

tilhørende premier i forbindelse med disse dagene 

 

Ambisjonene om å gjennomføre en Kanari-Cup måtte atter en gang vike, dette av flere årsaker 

som eksempelvis uforutsigbarhet i spilleplan og egen økonomi. 

 

Det har vært arrangert quizer på Martin’s i forbindelse med hjemmekamper, som alltid en stor 

suksess. Vanskelige kamptidspunkt gjorde at det ble vanskelig å få disse arrangert på de beste 

tidspunktene hver eneste gang, men quizene har hatt gode oppmøter og bra tilbakemeldinger. 

 

Årsavslutningen, med priser og lignende, ble som alltid avholdt på Martin’s etter siste 

hjemmekamp. I år, som tidligere år, kom spillerne og andre aktører i LSK på besøk og sørget 

for god stemning.  

 

Kanari-cafe ble avholdt i år også, også det et tiltak som ble satt pris på av alle involverte. Det 

er ønskelig å avholde flere av disse i sesongen 2014, og styret imøteser individer som kunne 

tenke seg å bidra til dette 

 

Kreativ Kanaris 

Grunnet familieøkning, skole, militæret og litt andre grunner har det vært veldig lite aktivitet i 

denne gruppen i år. Ønsker du å bidra, gi oss gjerne beskjed. 

 

 

Web-gruppa 
Etter årsmøtet bestilte man nytt web-hotell for å øke kapasiteten på kfl.no 

Vi takket Romerike Bredbånd for et hyggelig samarbeid i årene som hadde gått. 

KFL tegnet en avtale med Webhuset AS. 

 

Rett før vi var klare til å kjøre over på ny server, skjer enhver nerds mareritt, en av diskene 

gikk i "lufta", gode råd var dyre. Takket være Gurudata og Egil Gjetrang fikk vi opp igjen 

kfl.no på den nye serveren. 

 

Vi har opplevd to hacke-angrep i høst, hvor web teamet fikk opp sidene igjen relativt raskt. 

 

Diskusjonsforumet har overlevd nedetiden, og er fortsatt godt besøkt. 

 

Det er også aktivitet på både Facebook og Twitter. 

 

Vi avsluttet 2013 med en ny vri på "Buggen", Vi lanserte Buggelenderen. En ny artikkel hver 

dag frem til jul. 

Dette må vel sies å ha vært en suksess 

 

Humbug & Kanari 
Humbug & Kanari hadde som mål å komme med minst en utgivelse i året som gikk. Det var 

et «must» for styret og Kvebek sa på Årsmøtet at det skulle bli bugg om han så selv måtte 

skrive den. Buggen har ligget klar til trykk siden sommeren men det har ikke vært økonomi til 

å sette den i trykk. Vi kom da med en ide om en buggelender som pågikk i adventstiden. 

 

Kanari-nytt. 
Gitt ut til seriestart. 

 



 

Kanari-Fansen Sikkerhet. 

 
KFL-sikkerhet har som hovedoppgave å vareta KFL og LSK sine rettigheter og plikter. 

Vår viktigste oppgave har vært og vil også i fremtiden være vert-rollen for egne supportere 

slik at alle får en best mulig opplevelse på kampdagen. 

 

Skulle det oppstå noe på tribunen, til/på våre arrangement eller på stadionområdet, borte som 

hjemme, ønsker man å prøve å løse opp i dette på enkleste mulige måte. På denne måten 

slipper andre, det være seg arrangørklubb, vektere eller politiet å bli innblandet, dette mener 

vi er til det beste for alle. Gruppa har også en viktig rolle på våre bussturer og samarbeidet 

med Dansegledebussen har i 2013 vært bra hele veien. 

 

Gruppen har i 2013 bestått av 26 personer, i tillegg har man jobbet tett og godt sammen med 

LSK sine verter/vakter. Gruppas leder har hatt et svært tett og godt samarbeid med LSK v/ 

Kjell Hulby. 

Noen er svært aktive, mens andre stiller opp ved mulighet og ved ekstra behov. 

 

Gruppas leder har vært Frode Johansen.  

Vaktledere har vært:  

Frode Johansen, Renny Hagelin, Bjørn Olsen, Espen Johannessen og Kari Holme. 

 

Gruppa har lange og gode erfaringer når det gjelder regler rundt «sikkerhet og 

arrangementsbestemmelser”, jfr. NFF sine regler. 

Gruppa jobber målbevisst for at supporternes rettigheter følges opp overalt hvor man ferdes. 

Det være seg tilgang til bortefeltet gjennom salg av billetter, både i forkant og på kampdagen. 

Det er fortsatt sånn at det er viktig å være tilstede på kamp- og sikkerhetsmøter og ta aktiv del 

i befaringer på bortefelt med NFF delegat/kamparrangør før kamper, dette ofte i å samarbeide 

med supporter koordinatoren fra LSK. 

 

Man har hatt representanter fra KFL-sikkerhet på samtlige kamper hvor LSK har spilt 

sesongen 2013, alt fra 2 person borte i Bergen til 28 personer borte mot vif. 

Gruppa har også bidratt under LSK-Kvinner sine kamper. 

 

Man har under hele sesongen hatt et godt samarbeid med arrangøransvarlig for LSK, Kjell 

Hulby.  

KFL har hatt flere møter med politiet på Romerike. Her har både representanter fra styret og 

KFL-sikkerhet deltatt, sammen med flere representanter fra LSK. 

I tillegg har leder for gruppa deltatt på sikkerhetsseminar og kurs i regi av NFF.  

 

Tilbakemeldingene på gruppens arbeid og engasjement har vært positive. LSK, NFF, politiet 

og arrangørklubber synes gruppen fremstår som svært oppegående og gruppen og spesielt 

vaktledere har stor tillitt blant nevnte samarbeidspartnere. 

 

Samholdet i gruppa har i 2013 vært svært godt. 

 

Samarbeid med LSK 

 
Dette har vært et år med ekstremt dårlig samarbeid med moderklubben på de fleste områder, 

bortsett fra sikkerhet/arrangement. Vi føler holdningen til LSK mot KFL ble drastisk forverret 



etter at Jo Henning Espevalen sluttet som daglig leder. Hvert år blir KFL styret invitert til å 

møte LSK styret, i 2013 ble ikke dette gjort. 

 

Vi mener 2013 har vært et år som har vist at mange i gangene på Åråsen ser på KFL som 

ubetydelige for LSK og heller en gjeng med idioter som står og synger på andre sida. Det nye 

styret vil ha som oppgave å adressere dette til styret i LSK, slik det er nå er uholdbart.  

 

Vi sendte i 2013 ut et åpent brev til LSK hvor vi kritiserte markedsavdelingen, vi kan vel ikke 

se at det har skjedd noe bedring.  

 

KFL reagerer også kraftig på at vi ikke ble involvert noen av utgivelsene av LSK Magasinet.  

 

Hvert år inviterer LSK til sponsorcup i LSK hallen. KFL fikk invitasjon dagen før fristen gikk 

ut. Samme som tidligere år. Det blir da veldig vanskelig for oss å skaffe folk til å delta på så 

kort tid. KFL ble også invitert helt i siste liten til LSK sin kick off.  

Det ble iverksatt en cupfinale komité som skulle spikre avtaler og fordelinger av arbeid og 

økonomi. KFL ønsket å få på plass denne avtalen før semifinalen, men LSK-styret/marked 

responderte ikke på dette, og ingen avtale forelå.  

 

Økonomi 
 

Som de fleste vet var oversikten over økonomien i KFL ved inngangen til 2013 fraværende, 

blant annet med et regnskap som fjorårets årsmøte ikke kunne vedta. Fjoråret er derfor i stor 

grad brukt til å nedbetale gammel gjeld og få oversikt på økonomien. Ved inngangen til 

sesongen 2014 er det styrets oppfatning at vi har kontroll når det gjelder økonomien. Det er 

imidlertid fortsatt en vei å gå når det gjelder å få på plass gode rutiner som ivaretar behovet 

for å drive dynamisk som supporterklubb og samtidig sikre at vi kan redegjøre for alle 

transaksjoner i systemet.  

 

Det vil derfor være gunstig å bruke betalingsterminal i større grad for å redusere mengden 

kontanter i systemet, redusere antall kontoer i bruk og la primært én person ha oversikt over 

og styre alle forhold som har med gjeld og fordringer å gjøre.  

Over til årets regnskap. Budsjettet for 2013 la opp til et aktivitetsnivå styret ikke har klart 

gjennomføre. Inntektssiden har generelt sviktet betydelig. Det er også utbetalt netto over 73 

089 som skyldes betalingsforpliktelser fra tidligere år. Imidlertid har styret hatt fokus på 

utgiftskontroll gjennom sesongen slik at vi har klart å betale våre regninger etter hvert som de 

har kommet inn.  

 

Budsjettet la opp til optimistiske 450 000 i overskudd. Til tross for at vi ikke har vært i 

nærheten av å oppnå dette resultatet er likevel driften i 2013 likevel gått med 47 223 i positiv 

retning. I balansen er KFLs gjeld angitt til 13 500 mens våre fordringer er forsiktig antydet til 

30 000 da det er uklart hvor mye av dette som lar seg drive inn. Blant annet har vi fortsatt 

utestående 2/3 av beløpet som avtalen med LSK om sikkerhet lød på.  

 

For å oppsummere mener styret at vi har drevet nøkternt og edruelig i 2013. Videre er det vår 

oppfatning at økonomien er under kontroll, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid for å få 

tilfredsstillende økonomiske rutiner og et trygt økonomisk fundament.  



Innkomne forslag. 
 

Forslag 1. 
 

Forslagsstillere: Arild Myklebust, Ronnie Hallén, Ken-Rune Almendingen Nilsson, 

Terje Holm og Vidar Evje 

 

 

1. Organisering av medlemsoppfølging i KFL i 2014 

 2 personer i KFL-styret skal ha hovedansvar for medlemsoppfølging, 

medlemsaktiviteter og verving.  

 Medlemsoppfølging skal stå som fast punkt på hvert styremøte. 

 Det nedsettes en medlemsgruppe under styret som skal bestå av personer som skal 

holde på med logistikk rundt medlemskap, legge til rette for medlemsaktiviteter, holde 

på med verving og jobbe for medlemsfordeler. 

 Medlemsgruppa skal utarbeide konkrete handlingsplaner for aktiviteter og verving 

som skal presenteres for KFL-styret innen 1.4.2014. 

 Det skal minimum avholdes to informasjonsmøter kun for KFL-medlemmer på 

Martin’s. 

 KFL skal ha stand på Martin’s og på Åråsen på hver hjemmekamp. 

 Det skal være oppdatert informasjon på kfl.no om medlemsaktiviteter og medlemskap. 

 

2. Organisering av turvirksomheten i KFL i 2014 

 Minst ett styremedlem skal ha hovedansvar for turvirksomheten, utover det som faller 

inn under KFL Sikkerhet. 

 Det nedsettes en turgruppe under styret som skal bestå av personer som skal holde på 

med både logistikk rundt turer og aktivt billettsalg/”pushing”. Gruppa skal ha et 

konkret navn, for eksempel Reiseklubben. 

 Reiseklubben skal utarbeide konkrete turopplegg ut fra oppsatt terminliste. Inntil 

endelig fordeling av dager og spilletidspunkt foreligger skal turopplegget ta høyde for 

ulike variabler. 

 Med en gang NFF publiserer endelige kampdatoer konkretiseres turopplegget. 

 Konkrete turplaner publiseres på kfl.no og det opprettes turtråder på forumet. 

Turplaner legges ut så raskt som mulig, men seinest 14 dager før kamp. 

 KFL skal sette opp organisert transport til alle bortekamper i serien, unntatt til Bodø. 

 Der det er hensiktsmessig i forhold til reiselengde settes det også opp organisert 

transport til borekamper i cupen. 

 Det legges til rette for at medlemmer i KFL kan være med på turer uten å måtte reise 

til Lillestrøm for å kjøpe fysisk billett. 

 Når det settes opp mer enn én buss gjøres det skille mellom ”party” og ”rolig”. 

 Reiseklubben utreder om det er hensiktsmessig med differensiering av billettprisene. 

(Eks. fast tillegg for ikke-medlemmer eller rabatt for medlemmer under en fastsatt 

aldersgrense.) 

 

3. Mentalitet 2014 - Organisering av tribuneopplegget i KFL i 2014 

 Minst ett styremedlem skal ha hovedansvar for tribunelivet. 

 Det nedsettes en tribunegruppe under styret som skal bestå av personer som er opptatt 

av sang, tifo, flagging, dokumentasjon av tribunelivet (film/bilde), junioraksjonen og 

KFL sikkerhet. 

 ”Mentalitet 2014” settes som overskrift for hva som ønskes oppnådd på Kanari-Feltet. 



 Målet for tribunegruppa er å høyne nivået stemningsmessig på Kanari-Feltet, med 

spesielt fokus på synging og flagging. 

 På Kanari-Feltet skal det være forskjellige tilbud til ulike grupper supportere. 

 Det arrangeres flere tribunemøter i sesongen for alle medlemmene utenfor kampdag. 

På kampdag arrangeres det tribunemøte på Martin’s. 

 Tribunegruppa skal være aktive på kfl.no og andre tribuneforum. 

 

Styrets instilling til forslaget: 

 

Slik forslaget fremstår i sin helhet kan vi ikke gå inn for det. Styret har et motforslag til dette. 

(se forslag fra styret) 

 

Forslag 2. 

 
Forslagstiller: Lillian Solberg 

 

 Jeg foreslår vi kjøper bussen til Frode Thai som partybuss. Og lar en reisegruppe 

organisere og ha ansvar for denne ved borteturer. 

 

Styrets innstilling til forslaget: 

 

Bussen er ikke til salgs. 

 

 

Forslag fra styret: 

 
1. Styret ønsker å fremme følgende forslag. 

 

Styret vil at det skal finnes følgende undergrupper i KFL. Disse skal eksistere hvert år, 

og valgkomiteen skal finne egnede medlemmer til disse gruppene. Vi ønsker at dette 

skal inn i vedtektene:  

 

Valgkomiteen skal finne egnede medlemmer, minimum 3 - tre,  maks 7 - syv, til 

følgende grupper: 

- Turgruppe 

- Medlemsgruppe 

- Tribune/tifogruppe 

- Arrangementgruppe 

 

KFL Styret kan utvide gruppa ved behov. 

Innstillingen av gruppene sendes parallelt med innstillingen av styret før årsmøte. 

 

Det er ønskelig, dersom vedtektsendringen godtas, at endringen trer i kraft fra dags 

dato. Det skal i løpet av våren 2014 finnes egnede medlemmer til disse gruppene, 

disse skal finnes i et samarbeid mellom styret og valgkomiteen. 

  



Handlingsplan 2014  "Back to basics" 

 
 Styret skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen 

 Styret skal jobbe aktivt for å bedre stemningen på feltet 

 Styret skal jobbe aktivt for å øke antall supportere som reiser på bortetur 



BUDSJETT 2014: 

TEKST INN UT 

SPONSORER 60 000 0 

H&K 0 0 

ARRANGEMENT 25 000 25 000 

MEDLEMSKAP 250 000 80 000 

ADM/DRIFT 0 30 000 

SIKKERHET 90 000 90 000 

TURER 200 000 250 000 

TELEKOSTNADER 0 20 000 

FUGLATIFO 5 000 40 000 

WEB 0 30 000 

RENTER/GEBYRER 500 3 000 

SUM POSTER 630 500 578 000 

 

Budsjett KFL 2014 

Budsjettet er laget med reelle størrelser fra de siste år i mente både når det gjelder inntekter og 

utgifter.  

Vi mener at det skal være mulig øke antall medlemmer sammenliknet med de to siste år med 

ørlite bedre medlemspleie.  

Et av kjerneområdene til KFL er å legge forholdene til rette for at supportere skal ha 

muligheten til å støtte laget på bortebane. Det har alltid vist seg vanskelig å få «turer» til å gå i 

balanse. Derfor er denne posten satt opp med et underskudd uten at det skal hindre det 

kommende styret i å være edruelige når turer planlegges.  

Sponsorer er satt opp med samme beløp som i 2013. Tilsvarende med sikkerhet. Kostnader til 

tele og web skal gjenspeile deres betydning for kommunikasjonen med KFLs medlemmer og 

andre. Under administrasjon ligger alle kostnader som får hjulene til å gå rundt, f.eks betaling 

av terminalleie.   

  

 



Medlemskap Turer Sponsorer Sikkerhet Arrangement Tele Tifo Web Utsendelser H&K Adm/drift "Lån" Renter/gebyr Resultat

Inntekter 2013 208 685,00kr   171 696,00kr    60 000,00kr     30 000,00kr    27 340,00kr      4 580,81kr      1 900,00kr      15 000,00kr  569,65kr            

Utgifter 2013 -64 363,16kr    -210 643,00kr   -49 687,80kr   -45 351,63kr     -42 194,02kr   -20 196,00kr   -27 573,50kr   -9 531,25kr     -1 729,00kr       -66 226,80kr   -5 490,00kr   -2 650,85kr       

Korrigert 1 284,00kr         2 759,00kr      3 689,75kr        25 192,85kr    1 900,00kr      1 486,00kr      46 286,94kr    -9 510,00kr   

Regnskap 2013 144 321,84kr   -37 663,00kr     60 000,00kr     -16 928,80kr   -14 321,88kr     -12 420,36kr   -16 396,00kr   -26 087,50kr   -9 531,25kr     -1 729,00kr       -19 939,86kr   -kr               -2 081,20kr       47 222,99kr        

Budsjett 2013 Medlemskap Turer Sponsorer Sikkerhet Arrangement Tele Tifo Web Utsendelser H&K Adm/drift "Lån" Renter/gebyr Resultat

Inntekter 2013 600 000,00kr   250 000,00kr    100 000,00kr  90 000,00kr    51 000,00kr      18 000,00kr    10 000,00kr    -kr                   5 200,00kr      1 124 200,00kr   

Utgifter 2013 -80 000,00kr    -250 000,00kr   -90 000,00kr   -36 500,00kr     -3 000,00kr     -50 000,00kr   -20 000,00kr   -100 000,00kr   -45 000,00kr   -674 500,00kr    

520 000,00kr   -kr                   100 000,00kr  -kr                14 500,00kr      15 000,00kr    -40 000,00kr   -20 000,00kr   -100 000,00kr   -39 800,00kr   449 700,00kr      

Balanse 010114

Kontoer 16 667,38kr      

Gjeld -13 500,00kr    

Fordringer 30 000,00kr      

Eiendeler/varelager -kr                  

Balanse 010114 33 167,38kr      


