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3. Årsberetning 

Styret har i 2020 bestått av: 
 

● Tony Johansen, leder og talsperson 

● Håkon O. Henriksen, nestleder, kasserer, medlemskap og KFL92 

● Egil Andresen, arrangement 

● Christine A. Tovik, TSM, sekretær og web 

● Joakim Wik Larsen, tifo, tribune og LSK-kvinner 

● Lene Stormyr, TSM (Tur/Stand/Medlemskap) 

● Joacim Møller, tur og talsperson sammen med leder 

● Alexander Amundsen, tribune, informasjon og Kanari-TV (frem til Desember 2020) 

● Thor Arne Sandli, LSK-vinner og tifo 

 

Styret har avholdt 10 styremøter, inkludert ett styreseminar.  

Styret hadde sitt første konstituerende møte 6. februar 2020.  

Styret konstituerer seg selv og har hatt en rollefordeling som fremgår over.  

Flere i styret har bidratt på flere av styrets ansvarsområder og drift på flere områder.  

 

Til sammen har styret behandlet 89 saker på styremøter, og 763 saker i Freshdesk. (Disse 

inkluderer også innmelding). Styret har hatt veldig god dialog under hele sesongen og har 

hatt kontinuerlig kontakt med hverandre for å løse saker fortløpende. Styret har utvekslet 

tusenvis av meldinger på Messenger. 

 

Tribuneliv og tifo 
Tribuneliv 

Da det ble klart at det kun ble tillatt med 200 personer på kamp, hvorav KFL sine 

sesongkortinnehavere skulle få tildelt 50 billetter til hver kamp, ble vi tidlig enige om at dette 

ikke var gjennomførbart for et organisert tribuneliv. Det var ingen som så for seg at dette ville 

foregå gjennom hele sesongen, men slik ble det dessverre.  

 

Kanari-Fansen var organisert tilstede på en kamp i 2020, og det var hjemme mot Strømmen 

da klubben slet i perioden før denne og vi fikk tildelt alle 200 billettene.  

 

Vi gjennomførte også en avslutning etter siste seriekamp på Åråsen hvor vi takket for 

sesongen, feiret opprykket og fikk sagt farvel til de som skulle forlate oss. Det har ved noen 

få anledninger vært blussing ved avreise for spillerbussen. 

 
 
Tifo 

Det ble i 2020 gjennomført 1 tifo på Åråsen. 

 

 

  



 

 

Tur 2020 
Turåret 2020 har som alt annet, vært rammet av koronapandemien. Det har ikke vært noen 

organiserte turer fra Kanari-Fansen i 2020. Vi hadde store ambisjoner om «Invasjon Hamar» 

første serierunde, men det ble ikke noe av grunnet pandemien. Her hadde vi solgt ut så godt 

som 2 flytogsett, og hadde planlagt med et stort samlingssted i Hamar. Her skal det sies at 

våre medlemmer og den generelle LSK-supporter viste sin givervilje da de aller fleste valgte 

å donere pengene for togbilletten direkte til KFL i stedet for å be om å få pengene tilbake.  

 

Samtidig hadde vi en god kommunikasjon med flytoget, og de skjønte situasjonen vår. Selv 

om kontrakten var underskrevet og at vi i utgangspunktet var skyldig et avbestillingsgebyr, 

ble partene enige om at dette var «force majeure». Dermed var de eneste utgiftene til denne 

turen en bunke med armbånd som var kjøpt inn for å ha kontroll på hvem som skulle med 

hvilket tog hjem igjen.  

 

Turansvarlig ønsker å benytte muligheten til å takke for godt samarbeid gjennom mange år – 

nå er det på tide med nytt blod inn i turansvarlig-rollen. Med dette takker jeg av for denne 

gang. 

 

Joacim Møller 

 

Arrangement  
Det har ikke vært arrangert noen offentlige arrangement i 220 med unntak av avslutningen 

på Åråsen. Allikevel kan vi nevne innsamlingen til Gjerdrumkatastrofen. 

 

Kanari-Fansen viste tidlig engasjement i denne saken ved å samle inn det vi kunne til 

rasofrene. Det ble vist et voldsomt engasjement fra Fuglafamilien og lokalsamfunnet. Vi fikk 

levert flere lastebillass til både Olavsgård, Hjelpende Hender og Norges Røde Kors avd. 

Nannestad & Gjerdrum. Vi takker alle som engasjerte seg, donerte og var med og jobbet 

med dette.  

 

Våre tanker går til alle pårørende og familiemedlemmer.  

 

Stand 

Det har ikke vært stand med salg av KFL sine produkter på alle kampene på Åråsen, i år 
grunnet COVID-19.  
 
Vi håper på at ting skal åpne igjen i løpet av sesongen 2021, og ønsker oss fremdeles flere 
frivillige i 2021 og hvis noen har ønske om å bidra, ta kontakt. 

 

  



 

 

KFL92/Forza Fugla AS 
I år har vi stiftet selskapet Forza Fugla AS. Selskapet er heleid av Kanari-Fansen Lillestrøm. 
1 aksje, pålydende 30.000,- ble tegnet ved stiftelse. Forza Fugla har kjøpt restlageret av 
supporterartikler fra Kanari-Fansen Lillestrøm ved årets utgang.  
 
Forza fugla As har skrevet en eksklusiv avtale med Lillestrøm Sportsklubb, som gjør at vi 
skal ha ansvar for stadionsalg, samt drift av en offisiell supporter nettbutikk i tiden fremover. 
 
Nå har vi hatt noen utfordringer i oppstartsåret, men kommer sterkere tilbake i 2021. 
Dette betyr at vi ikke kom med nye varer i 2020, men det vil komme flere nyheter i 2021. 
 
Sesongen ble ikke helt som tenkt, så eneste aktivitet ble salget av fyrverkeri på Åråsen i 
romjulen. Dette ga selskapet et overskudd på 56.963,72 etter at restlageret av varer og 
utstyr ble overdratt til selskapet. 
  

Media/talsperson 
Vi har i 2020 hatt Tony Johansen og Joacim Sunde Møller som talspersoner for Kanari-

Fansen Lillestrøm.  

 

Det har vært et rolig år fra mediene sin side. Dette har nok å gjøre med at vi var i Obosligaen 

og at det var lite folk på kampene i forbindelse med koronarestriksjoner.  

 

På slutten av året ble det derimot meget høy aktivitet i forbindelse med Gjerdrumkatastrofen. 

 

  

Medlemskap 

Vi endte på 1650 medlemmer i 2020, en liten økning fra 2019. 
Det har vært noen medlemsfordeler, men situasjonen i 2020 gjorde det vanskeligere for oss 
å øke disse. Alle medlemmer fikk sitt medlemskort digitalt i appen «Gnist». 
 
Oversikt over medlemskap 2020: 
Barn/Honnør:   196 
Voksen:   1454 
 
Av disse er 145 Barn/Honnør og 568 Voksne samlet i 211 familiemedlemskap 
 

Vi har ikke hatt medlemssjekk på feltet i år. 

  



 

 

Økonomi 
Vi byttet fra Visma Mamut til Styreweb.net ved inngangen til 2020. 
Vi har ikke hatt store aktiviteter, og har meget god oversikt og har få utfordringer. 
Vi har benyttet året til å støtte ekstra opp om både Lillestrøm Sportsklubb og LSK-Kvinner. 
Året 2020 ender med en omsetning på 695.502,57,- 
Vi har våre kontoer i Lillestrømbanken, en konto i DNB, samt en payPal konto 
 
Budsjettet for 2020 la opp til et overskudd på 5.000,-, vi ender med et overskudd på 

256.743,02,-. 

 

Informasjon og web 
www.KFL.no  

Kanari-Fansens webside er fortsatt en viktig kanal for oppdatert informasjon om 

supporterklubbens turer, aktiviteter og annen informasjon. 

 

Vi har ikke vært flinke nok til å oppdatere med nyheter på kfl.no. Dette er noe vi tar lærdom 

av og forhåpentligvis vil man se en økning i nyhetssaker i 2021. Alt salg av tur har gått via 

kfl.no. 

 

Facebook 

I 2020 har Facebook fortsatt å være den viktigste kanalen for å nå ut til våre medlemmer og 

andre Lillestrømsupportere. Det er nesten 9000 som liker Kanari-Fansen på Facebook, en 

økning over 500 nye det siste året.  

 

Diskusjonsgruppa vår på Facebook har ca. 3.800 medlemmer, og god aktivitet året 

igjennom. Økningen siste året har vært på ca. 400 medlemmer.  

 

Trüm Hogner har også gjennom denne sesongen bidratt i stor grad med bilder og 

illustrasjoner til sosiale medier. Vi retter en stor takk til han for all jobben han har gjort for oss 

i løpet av året! 

 

 

Kanaripedia på kfl.no er fortsatt en overlegen oversikt over LSK historikk, hvor Jørgen 

Knutsen legger ned et vanvittig imponerende arbeid for å holde wikien oppdatert.  

 

 

Instagram 

Aktiviteten har vært noe bedre enn i 2019, men vi har fortsatt et stykke arbeid igjen å gjøre 

før vi kan si oss fornøyd med Instagram-aktiviteten vår.  

 

Twitter  

Aktiviteten på vår Twitterkonto har vært bedre enn i 2019, men vi ønsker å ha en enda mer 

aktiv konto. 

 

 

KanariTV 

Det har ikke blitt produsert KanariTV i 2020 da vi ikke har vært tistede på stadion.  



 

 

 

Nyhetsbrev & Kanarinytt 

Nyhetsbrev på e-post, Kanarinytt, har ikke blitt sendt ut gjennom sesongen.  

 

Humbug & Kanari 
Det har ikke blitt gitt ut en utgave av fanzinen i 2020. 

 

Norsk supporterallianse 
Vi har også i år vært medlemsklubb i Norsk supporterallianse (NSA). Vi har ikke deltatt på 

årsmøte til NSA i 2020. 

Samarbeid med LSK  
Det har vært jevnlig kontakt med administrasjonen og styreleder gjennom sesongen. 

LSK-Kvinner 
På lik linje som med herrene så gjorde koronarestriksjonene at det ikke var mulig for KFL å 

organisere tribuneaktiviteter for LSK-Kvinner. 

 

  



 

 

4. Regnskap 2020 
Inntekter/Kostnader 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler at overskuddet på 256.743,02 overføres til annen egenkapital 

 

 
 
 

Balanse 31.12.2020 

 

  



 

 

5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning 
Kontroll- og revisjonskomiteen (KRK) har i 2020 bestått av Vidar Evje og Marius 

Lauritsen.  

 

Årsmøtet 2021 avholdes etter fristen angitt i vedtektene. Denne avgjørelsen er tatt i samråd 

med KRK. Det var ønskelig å kunne avholde et fysisk årsmøte, men selv en utsettelse gjorde 

ikke dette mulig. 

 

Driften av Kanari-Fansen Lillestrøm har blitt kraftig påvirket av koronapandemien. Det er av 

den grunn ingen grunn for KRK å knytte kommentarer opp imot den handlingsplanen som ble 

vedtatt på forrige årsmøte. 

 

KRK har deltatt på ett ordinært styremøte etter sesongen, og har hatt kontakt med styrets 

leder ved flere anledninger. KRK har dermed ikke fulgt opp sitt eget mandat som tilsier 

deltakelse på minst to styremøter, samt å ha et eget møte med kasserer før årets slutt. 

 

KRK anser allikevel å ha tilstrekkelig innsyn i styrets arbeid. Komiteen har tilgang til 

referater fra styremøtene, som legges ut digitalt etter hvert møte. Komiteen har også løpende 

tilgang til all e-post som sendes styret, og KFLs regnskapssystem frembringer alle bilag 

automatisk. KRK har derfor mulighet for løpende kontroll med regnskapsføringen gjennom 

året. 

 

Styrets arbeid 

Etter årsmøtet i 2020 tok hele det sittende styret gjenvalg. Det ble bare valgt inn ett nytt 

styremedlem. Det var dermed grunnlag for kontinuitet fra det gode året 2019. 

 

KRK vil berømme styret for å ha snudd seg rundt da det etter koronanedstengningen ikke var 

mulig å være mer enn 200 personer til stede på hjemmekampene og at det ikke i det hele tatt 

var mulig å reise på bortekamper. Det har vært løpende dialog med LSK om fordeling av 

billetter, styret tok avgjørelser om omdisponering av budsjettet så det kunne kjøpes 

«sofakampbilletter» og KFL var raskt på banen og ble en viktig faktor for 

nødhjelpsinnsamling og -formidling. Selv om mesteparten av arbeidet foregikk i januar 2021 

mener KRK at dette hører hjemme i denne årsberetningen. 

 

Medlemsoppfølging 

I et år uten ordinær drift når det gjelder turer og tribuneliv har KFL greid å beholde 

medlemsmassen. Styret har noe forbedringspotensial i å svare ut mottatte e-post innen rimelig 

tid. KRK anbefaler styret å lage klare rutiner for besvarelse av henvendelser i neste periode. 

 

  



 

 

Økonomi 

KFL har etter vårt syn et godt og ryddig regnskap, med både systemer og rutiner for 

sporbarhet. Det har ikke vært mulig å forholde seg til det vedtatte budsjettet i år, men det er 

komiteens mening at de økonomiske disposisjonene har vært fornuftige og i tråd med 

medlemmenes interesse. Regnskapet viser et solid overskudd. 

 

Konklusjon 

Kontroll- og revisjonskomiteen konkluderer med at Kanari-Fansen har sunn økonomisk drift. 

Komiteen har god tro på at styret er rustet til å omstille til tradisjonell drift av 

supporterklubben når samfunnet etter hvert gjenåpnes. 

 

Lillestrøm, 5. april 2021 

 

Vidar Evje  

Marius Lauritsen 

 

 

 

6. Supporterkoordinator  

Supporterkoordinator, SK (SLO), er et klubblisenskrav fra UEFA for å sørge for tett og 

konstruktiv dialog mellom klubb og supportere og bindeledd mellom klubb, supportergrupper, 

politi og sikkerhetsansvarlige. SK utnevnes av klubb. For LSK sin del, er samarbeidet med 

KFL om utnevnelse av SK viktig for å sikre at forståelsen av supporterutfordringer blir 

ivaretatt for begge parter. Mer utfyllende forståelse av rollen finnes på fotball.no. 

 

Undertegnede har innehatt rollen SK fra og med sesongen 2017. 

Grunnet verdensomspennende pandemi, ble SKs arbeid under sesongen 2020 betydelig 

redusert. Før sesongen ble SK involvert i planlegging av avvikling Kam-Kam-LSK, som 

dessverre utgikk. Videre noe kontakt med klubb, KFL, supportere og andre SKere. SK deltok 

under matchen mellom LSK og Strømmens IF. I tillegg forekom kontakt med Grorud, der 

bekymring om tilreisende LSK-supportere var gjeldende. 

SK vil bemerke godt samarbeid med KFL og KFLs arbeid opp mot egen klubb og 

motstanderes klubber og supporterklubber. 

Lillestrøm Sportsklubbs supportere, tilhengere og mange reisende, nyter GENERELT stor 

respekt og anseelse rund om i fotballnorge. Det være seg klubber og mindre 

supporterklubber. 

 

Ken-Rune A. Nilsson  

Supporterkoordinator 

LSK 

 

  



 

 

7. Innkomne forslag 
1. Endring av vedtekter. § 4 Medlemmer  

Sendt inn av: Vidar Evje. 

 

Forslag: 

§ 4 Medlemmer 

 

§ 4-4 Styret kan med 2/3 flertall innvilge æresmedlemskap til personer som over lengre tid 

har vist stort engasjement for Lillestrøm Sportsklubb og Kanari-Fansen Lillestrøm. Årsmøtet 

kan frata æresmedlemmer statusen ved 2/3 flertall. Spillere kan først tildeles 

æresmedlemskap etter endt karriere. 

 
Forslag til endring av § 4-4: 
§ 4-4 Årsmøtet kan etter innstilling fra styret innvilge æresmedlemskap til personer som 
over lengre tid har vist stort engasjement for Lillestrøm Sportsklubb og Kanari-Fansen 
Lillestrøm. Styret kan frata æresmedlemmer statusen ved 2/3 flertall. Spillere kan først 
tildeles æresmedlemskap etter endt karriere. 
 
Begrunnelse: 
Æresmedlemskap bør henge såpass høyt at det er årsmøtet, ikke styret, som avgjør om en 
person skal innvilges æresmedlemskap. Det er lite som tilsier at en slik tildeling haster sånn 
at styret trenger en slik fullmakt. 
Derimot er det tenkelig at det kan oppstå situasjoner som gjør at omdømmet til Lillestrøm 
Sportsklubb og/eller Kanari-Fansen Lillestrøm blir skadelidende, hvor det er lenge fram til 
neste årsmøtet. Derfor bør styret kunne frata æresmedlemmer statusen med 2/3 flertall, og 
informere om dette på påfølgende årsmøte. 
 
Vidar Evje 
 
Styrets innstilling: 
Styret anbefaler forslaget godkjent 
 

 

 

  



 

 

8. Handlingsplan 2021 
Når det blir forsvarlig ønsker vi å følge opp tidligere handlingsplan som er som følger: 

Tur: 

○ Vi skal sette opp transport til alle bortekamper der det er hensiktsmessig og 

økonomisk forsvarlig.  

○ Vi skal legge til rette for flest mulig reisende på våre bortekamper og 

arrangere billettsalg i forkant der arrangør gir oss mulighet. 

○ Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for 

det. 

○ Vi skal jobbe med å få flere turer sponset. 

○ Vi skal ha «Årets tur». 

 

Tribuneliv: 

○ Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane. 

○ Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det 

til felles at de er stående, aktive supportere. Vi skal også legge til rette for 

personer som har særskilte behov. 

○ Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å 

utvikle tribunelivet. 

○ Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo. 

○ Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk. 

○ Vi skal arrangere åpne tribunemøter ved behov. 

 

Medlemsoppfølging: 

○ Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer. 

○ Vi skal ha gode medlemsfordeler. 

○ Vi skal gi ut minst en utgave av fanzina Humbug & Kanari. 

○ Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer i forbindelse med våre kamper. 

○ Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen. 

○ Styret skal jobbe for å arrangere to informasjonsmøter i samarbeid med LSK. 

  



 

 

9. Budsjett 2021 

    
 

 

 

Vi legger opp til et underskudd på 133.000,- som blir dekket av opparbeidet egenkapital 

 

10. Mandat for kontroll og revisjonskomiteen 
Sist revidert på årsmøtet 2020: 

● KRK skal kontrollere om styrets vedtak er i tråd med vedtekter, manifest, 

handlingsplan og vedtak fattet på årsmøtet. 

● KRK kan på forespørsel gi styret råd om tolkninger av vedtektene. 

● KRK skal fortløpende få tilsendt referater fra styremøtene, samt ha tilgang til alle 

kommunikasjonsplattformer, herunder e-postkorrespondanse. 

● KRK skal ha tilgang til de økonomiske rapportene som framlegges for styret. 

● KRK skal gjennomgå årsregnskapet med kasserer. KRK skal kontrollere at bilag er i 

samsvar med inn- og utbetalinger, og at de økonomiske disposisjonene er i tråd med 

fattede vedtak og fullmakter. 

 

11. Mandat for valgkomiteen 
Sist revidert på årsmøtet 2020: 

● Valgkomiteen skal ha kontakt med hvert enkelt styremedlem innen utgangen av 

oktober hvert år med tanke på interesse for videre verv. 

● Valgkomiteen skal jobbe aktivt for å finne kompetente og engasjerte kandidater til 

fremtidige verv. 

● Valgkomiteen skal være tilstede ved årsmøtet for å begrunne sin innstilling, eller 

komme med en skriftlig redegjørelse ved frafall.  

  



 

 

Valgkomiteens innstilling 

Til tross for et år som ble ganske annerledes enn noen hadde fortsett, med pandemi og 

OBOS, bidro avtroppende styre til at Kanari-fansen og LSK gjorde seg positivt bemerket. Fra 

det som lå an til å bli tidenes invasjon av Briskeby til innsamling for de som ble rammet av 

katastrofen som rammet Gjerdrum rett før nyttår, var Lillestrøm og KFL en gjenganger i 

forskjellige medier. 

 

Tre styremedlemmer har valgt å takke for seg. 

  

Valgkomiteen takker Alexander Amundsen, Joakim Wik Larsen, og ikke minst Joacim Møller 

for innsatsen. 

 

I skrivende stund er det meste rundt sesongen 2021 usikkert. Valgkomiteen ønsker at den 

erfaring som det avgåtte styret har opparbeidet seg i størst mulig grad kan brukes videre. 

Vi innstiller derfor på gjenvalg av: 

Tony Johansen som Leder, Håkon O. Henriksen som kasserer, og Egil Andresen, Lene 

Stormyr, Christine A. Tovik, og Thor-Arne Sandli som styremedlemmer. 

 

I tillegg innstiller vi Morten Bergheim som nytt styremedlem. Med lang erfaring fra 

rekrutteringsbransjen, et ivrig bankende fuglahjerte, og tidligere bakgrunn som styremedlem 

i LSK mener vi han vil være en solid tilvekst for KFL. 

 

5. april 2021 

 

 

Ronnie Hallén        Leif A. Øwre 

 

  



 

 

12. Valg 

Styret 

Leder 
Tony Johansen (gjenvalg, 1 år) 

Kasserer 
Håkon O. Henriksen (gjenvalg, 1 år) 

Styremedlemmer 
Christine Tovik (gjenvalg, 1 år) 
Lene Stormyr (gjenvalg, 1 år) 
Egil Christian Andresen (gjenvalg, 1 år) 
Thor-Arne Sandli (gjenvalg, 1år) 

Morten Bergheim (ny, 1 år) 

Valgkomiteen 
Ronnie Erik Hallén (gjenvalg, 1 år) 

Trüm Hogner (ny, 1 år) 

Joacim Møller (ny, 1 år) 

 

Kontroll- og revisjonskomiteen 
Vidar Evje (gjenvalg, 1 år) 

Marius Lauritsen (gjenvalg, 1 år) 


