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3. Årsberetning 

Styret har i 2021 bestått av: 
 

● Tony Johansen, leder og talsmann 
● Håkon O. Henriksen, nestleder/kasserer, medlemskap og Forza Fugla AS 
● Egil Andresen, tur og NSA billetter 
● Christine A. Tovik, TSM, sekretær, SoMe og Forza Fugla AS 
● Lene Stormyr, TSM (Tur/Stand/Medlemskap) 
● Thor-Arne Sandli, LSK-Kviner, Tifo og tribune 
● Morten Bergheim, Arrangement 

 
Styret har avholdt 5 styremøter, inkludert ett styreseminar.  
Styret hadde sitt første konstituerende møte 26. april 2022.  
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 49 saker på styremøter, og 1212 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 
Året startet slik som 2020 avsluttet, med kun et begrenset antall tilskuere som kunne være 
på tribunen. Vår første kamp tilbake på stadion igjen var 25. juni mot Rosenborg. På grunn 
av restriksjonene som var måtte vi stå bak mål på RB tribunen i flere kamper før vi kunne 
komme tilbake på Kanarifeltet. 
 
Vi har hatt flere gode tribunekamper i år både hjemme og borte. Verdt å nevne er blant 
annet bortekampen mot Sandefjord hvor vi var over 500 på plass og stod på langsiden. 
Dette ble som en hjemmekamp å regne.  
 
Tifo 
Det har i 2021 blitt gjennomført 3 tifoshow. Bodø/Glimt hjemme, Vålerenga hjemme og 
Sandefjord borte. Hjemmederbyet ble det brukt ca. 8.000 flagg på tre tribuner og en større 
oh som ble heist opp. 
 
Pyro 
Etter at tribunenorge kom tilbake igjen har også pyrodebatten blusset opp igjen. Vi var først 
ute med pyro hjemme mot Bodø Glimt. Og utover høsten har det vært gjennomført flere 
store pyroshow. Vi venter på en redegjørelse på hva som kommer ut av pyrodiskusjonen 
som er i gang mellom NTF, NFF og NSA.  

  



 

 

Tur 2021 
Året startet på samme vis som 2020 - med strenge koronarestriksjoner og flytting av en hel 
del kamper.  
 
Vi har selvfølgelig fulgt opp myndighetenes restriksjoner så godt vi har kunnet. Så dermed 
var den første borteturen vi kunne arrangere, kampen mot Stabæk 21/7.  
 
Terminlista etter gjenåpninga, og at vi ikke fikk adgang som bortesupportere i Haugesund og 
Bergen, gjorde at den første lange turen gikk til Stavanger i Oktober. Det ble kjøpt inn 
håndsprit og munnbind til bruk om bord i bussene gjennom sesongen. I tillegg til at folk også 
var flinke til å ha med utstyr selv, og ta hensyn til hverandre. Dermed gikk alle turene uten 
noen smitteutbrudd.  
 
Interessen for å bli med på bortetur har vært god hele sesongen. Kun én gang, til Stavanger, 
var vi så få at det ble nødvendig med kun én minibuss. Vi håper selvsagt at deltagelsen 
fortsetter å stige i tiden framover.  
 
Når det gjelder møtesteder for våre supportere før kamp, har det vært enkelte utfordringer 
med å skaffe sted. Vi har løst det, og jobber kontinuerlig med å lage et best mulig opplegg 
for alle som drar på tur.  
 
Vi har hatt to satsningsturer i år:  

1. Sarpsborg - Vi stilte opp med party buss, vanlig buss og transport direkte til stadion. 
Totalt sett ok oppmøte, men på direkte-turen ble det kun behov for en minibuss.  

2. Trondheim - Vi tilbød gratis buss for alle våre medlemmer. For de som dro, ble det 
som kjent en helt episk opplevelse som vil bli husket lenge.  

 
Vår samarbeidspartner på transport er fremdeles Busscharter AS. Det fungerer bra, da vi 
kun opplevde noen få mindre avvik. Det er heller ingen ulempe at sjefen på kjørekontoret 
deres, Tone, er Fugl.  
 
På grunn av krav fra myndighetene om at vi måtte kunne vise deltakerlister i tilfelle smitte, 
innførte vi et, for noen, litt mer omfattende opplegg for kjøp av bussbilletter. Dette ble stort 
sett godt mottatt, selv om ikke alle medlemmene våre er like digitale. De som har trengt 
hjelp, har selvfølgelig fått det. Systemet gir oss mye bedre løpende oversikt på hvor mange, 
og hvem som har kjøpt billetter. Det gjør jobben med å bestille transportene enklere og mer 
effektiv. I tillegg til at vi slipper å håndtere store mengder kontanter.  
 
Vi vil gjerne få takke for at de fleste har kjøpt bussbilletter litt tidligere enn før. Dette gjør det 
mer forutsigbart å håndtere logistikken, og det blir også billigere for KFL på lengre sikt. 
Samarbeidet mellom de forskjellige gruppene, med tanke på plassering av bannere etc. på 
bortebane, oppleves absolutt bedre nå. Mye bedre enn det har gjort ved enkelte anledninger 
tidligere. I tillegg vil vi takke de som har stilt opp som turverter, eller hjulpet til med utstyr og 
andre ting på turene våre. TUSEN TAKK! 



 

 

Arrangement  
2021 startet med strenge restriksjoner, og det var begrensede muligheter for å arrangere 
fest. Etter hvert ble det noen åpninger her og der, og vi fikk arrangert en quiz før Brann-
kampen. KFL takker Arnfinn Fagerli for comeback som quizmaster. 
 
Det var stor uvisshet rundt derby i november, men sammen med flere bidragsytere valgte vi 
å legge planer, i tilfelle. Heldigvis hadde vi en liten åpning for fest akkurat rundt da. Bortsett 
fra dårlig timet toalett-trøbbel for Martins, var dette en stor suksess. Takk til alle som bidro til 
dette, både i planlegging og gjennomføring. Utrolig deilig å få samle alle passienta igjen. 
Gikk du ut av Martins den dagen, kom du ikke inn igjen fordi det var så fullt.  
  
Dessverre stengte samfunnet ned igjen rett før vi skulle arrangere en god, gammal 
avslutningsfest. 
  
Vi håper og tror at 2022 blir et enklere år å arrangere fest for våre medlemmer. 
 
Stand og Forza Fugla AS 
Forza Fugla AS ble stiftet i 2020. Selskapet er heleid av Kanari-Fansen Lillestrøm. 
 
Forza Fugla As har skrevet en eksklusiv avtale med Lillestrøm Sportsklubb, som gjør at vi 
har ansvar for stadionsalg, samt drift av offisielt salg av supporterartikler på nett 
(forzafugla.no) og i fysisk butikk. 
 
Supporterbutikken er åpnet i samarbeid med Norasondegruppen som holder butikken åpen 
for oss mandag til fredag. Vi har etterstrebet å holde åpent også i butikken på kampdager i 
tillegg til at vi har solgt produkter på salgsvogna utenfor Åråsen på de kampene vi har hatt 
tilskuere på stadion.  
 
Vi har også i 2021 hatt salg av fyrverkeri på Åråsen i Desember.  
 
Selskapets omsetning endte på 939 666,- som gir et overskudd å 155 788,- som overføres til 
egenkapital for videre satsing. 
540 000,- er tilført klubben etter salg av varer og restlager fra LSK Shop. 
 
Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle våre frivillige, men spesielt Marita Bremertun 
Skrenes og Charlotte Frydenlund som har stilt opp masse for oss også i 2021. 
 
Vårt mål på sikt er selvsagt å drive en butikk hvor vi kan lønne våre ansatte, men inntil da så 
ønsker vi oss fremdeles flere frivillige også i 2022. Så hvis noen har ønske om å bidra, ta 
kontakt. 
 
  

Media/talsperson 
Vi har i 2021 hatt Tony Johansen som talsperson for Kanari- Fansen Lillestrøm. Det har 
gjennom året vært flere medieopptredener i forbindelse med det sportslige og tribunelivet. 
 
  

  



 

 

Medlemskap 
Vi endte på 1705 medlemmer i 2021, en liten økning fra 1650 medlemmer året før  
Det har vært noen medlemsfordeler, men Covid19-situasjonen i 2020/2021 har ikke gjort det 
noe bedre. 
 
Alle medlemmer fikk sitt medlemskort digitalt i appen «Gnist». 
 
Oversikt over medlemskap 2021: 
Barn/Honnør:   224 
Voksen:   1481 
 
Av disse er 173 Barn/Honnør og 589 Voksne samlet i 218 familiemedlemskap 

 

Økonomi 
Vi benytter Styreweb.net som regnskaps- og medlemssystem. 
Vi har heller ikke denne sesongen hatt de helt store aktiviteter, og har meget god oversikt og 
har få utfordringer. (Vi fikk derbykampen hjemme, og noen borteturer.) 
Året 2021 ender med en omsetning på 643.105,28 
Vi har våre kontoer i Lillestrømbanken, en konto i DNB, samt en payPal konto 
 
Budsjettet for 2021 la opp til et underskudd på 133.000,- 
Vi ender med ett underskudd på 71.278,63 
 

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 heller ikke vært flinke nok til å oppdatere med nyheter på kfl.no, selv om alt salg av 
turer har gått via kfl.no og styreweb. 
 
Facebook 
I 2021 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. 
 
Diskusjonsgruppa vår på Facebook har ca. 4100 medlemmer, og god aktivitet året igjennom. 
Økningen siste året har vært på ca 300 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 
Kanarifansen har nesten 3000 følgere på Instagram, og selv om vi har sendt en del stories 
på kampdager har vi fremdeles potensiale til å bli enda mer aktive også her. 
 
 
Twitter  
Aktiviteten på vår Twitterkonto har vært bedre enn i 2020, men vi ønsker å ha en enda mer 
aktiv konto. 
 
Snapchat 
På Snapchat er vi mest aktive på kampdag og våre stories sees gjennomsnittlig av mellom 
500 og 1000 personer. Vi håper å få denne kontoen offentlig slik at vi når ut til enda flere i 
2022. 
 
KanariTV 
Det har ikke blitt produsert KanariTV i 2021.  
 
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 2021. 
 

Norsk supporterallianse 
Vi har også i år vært medlemsklubb i Norsk supporterallianse (NSA). Vi har ikke deltatt på 
årsmøte til NSA i 2022. 

LSK-Kvinner 
Grunnet pandemi har det vært svært begrenset aktivitet knyttet til LSK Kvinner. Vi har likevel 
forsøkt å bidra med det som har vært mulig, da særlig gjennom promotering av kamper, 
sofakampanje og sosiale medier. Det er ingen tvil om at vi har følt oss svært begrenset 
gjennom denne pandemien. Når samfunnet åpnet opp igjen opplevde vi at kampene ble 
vanskelig å mobilisere til. Likevel føler vi at bidraget vårt har vært positivt til tross for en tung 
tid. 
 
 

  



 

 

4. Regnskap 2021 
Inntekter/Kostnader 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi anbefaler at underskuddet på 71.278,63 overføres fra annen egenkapital. 
 
Balanse pr. 31.12.2021 
 
 
  



 

 

5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning 
 
Mandat for kontroll og revisjonskomiteen 

● KRK skal delta på minst to styremøter årlig, samt ha minst ett møte før årets slutt 
med kasserer. 

● KRK skal gi styret skriftlig tilbakemelding om styrets arbeid to ganger i tillegg til 
årsberetningen.  

● KRK skal kontinuerlig være oppdatert på styrets arbeid gjennom styrereferater og i 
dialog med styremedlemmer.  

● KRK skal til enhver tid vurdere behov for ekstra kontakt med styret i forhold til styrets 
arbeid. 

 
Kontroll- og revisjonskomiteen (KRK) har i 2021 bestått av Vidar Evje og Marius Lauritsen. 
Driften av Kanari-Fansen Lillestrøm (KFL) har i enda et år blitt kraftig påvirket av 
koronapandemien. KRK avgir derfor i år kun en kort beretning, da det ikke har vært stort 
grunnlag for oppfølging. Den øvrige årsberetningen fra styret belyser de konsekvensene 
pandemien har hatt for supporterklubbens drift. 

Økonomi 
KRK har hatt innsyn i Kanari-Fansens økonomi og regnskap. KFL har etter vårt syn et godt 
og ryddig regnskap, med både systemer og rutiner for sporbarhet. Kontantstrømmen i 
Kanari-Fansen har blitt betydelig redusert de siste år, noe som er en stor fordel. 
KFL har nå bygd opp en relativt stor egenkapital, noe som bør legge et godt grunnlag for 
drift og aktiviteter de kommende årene. 

Konklusjon 
Kontroll- og revisjonskomiteen konkluderer med at Kanari-Fansen har sunn økonomisk drift. 
Etter to år med pandemi, redusert drift og dertil hørende få utgifter ligger grunnlaget klart for 
en storstilt satsning nå som vi kan vende tilbake til en normal hverdag. 

Lillestrøm, 15. februar 2020 

 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 2021 noe 
redusert. Likevel arbeidet SK på tilnærmet samtlige hjemme og bortekamper. Dessverre fikk 
ikke SK reist til Stavanger og Bodø, der det beklageligvis oppstod uro. Det viser SKs meget 
viktige rolle under avvikling av arrangement i toppfotballen i Norge. LSK ser det nå med 
bedre briller og vil sannsynligvis bidra til SKs arbeid på en bedre måte fra 2022-sesongen.  
 
SK deltok også som deltaker og observatør på møter med LSK med tema satsningskamper 
og pågående dialog om endring av RB-tribunen til eventuelt nytt Kanarifelt. 
 
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 
 Det er ingen innkomne forslag. 
 
 
 
 

  



 

 

8. Handlingsplan 2022 
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 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi legger opp til et overskudd på 57.000,- som anbefales overført til egenkapital. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

10. Valg 
Mandat for valgkomiteen 

● 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 

 
Innstilling fra valgkomiteen: 
Valgkomiteen har i 2021 deltatt på ett styremøte og forøvrig hatt jevnlig dialog med Styrets 
Leder. Det ble gjennomført individuelle samtaler med samtlige av Styrets medlemmer i løpet 
av november/ desember.  
 
Hensikten med disse møtene var for Valgkomitéen: 
[  ] Å få en bedre forståelse for rollefordeling og samarbeidsklima innad i Styret. 
[  ] Å kartlegge hvilke medlemmer som hadde motivasjon og kapasitet til gjenvalg. 
[  ] Å avdekke behov- og ønskede kvalifikasjoner for eventuelle nye Styremedlemmer.  
 
Valgkomitéen står samlet bak et inntrykk av at det generelt er fruktbart og produktivt 
samarbeid i Styret og at dets medlemmer trives med oppgavene. 
Valgkomitéen er derfor svært tilfredse med at samtlige Styremedlemmer stiller seg 
disponible til å fortsette arbeidet for organisasjonen og dets medlemmer.  
 
Vi innstiller derfor på gjenvalg av: 
Tony Johansen som Leder, Håkon O. Henriksen som kasserer, og Egil Andresen, Lene 
Stormyr, Christine A. Tovik, Morten Bergheim og Thor-Arne Sandli som styremedlemmer.  
 
I tillegg innstiller vi May-Britt Thoresen og Joacim Møller som nye Styremedlemmer.  
 
May-Britt Thoresen ble født inn i en LSK-familie i 1988, var på sin første kamp på Åråsen 
allerede i 1989 og har hatt sesongkort siden 90-tallet. I det tiåret sang May-Britt også LSK-
sanger på Tande P, men Valgkomitéen presiserer at kandidaten dessverre ikke kan love å 
gjenta det i 2022. Derimot tror Valgkomitéen tror at May-Britt kan bidra med nye idéer og 
perspektiver. May-Britt har en Master i Farmasi fra Universitet i Tromsø, og jobber i dag som 
provisorfarmasøyt på Lørenskog. 
 
 
Joacim Møller ble født inn i en dansk familie, men har vært en ivrig bidragsyter på 
Kanarifeltet siden 2006. Gjennom sitt engasjement i Kanari-Fansen møtte han sin 
nåværende kone i forbindelse med rigging av tifo, og sammen har de fått to barn. 
Kandidaten er nåværende medlem av Valgkomitéen, men har ytret et sterkt ønske om å tre 
inn igjen i Styret, som han også var en del av i perioden 2016-2020. Valgkomitéen tror at 
Joacim kan bidra med verdifull erfaring, spesielt med oppgaver rettet mot oppfølging av 
medlemsfordeler og sponsorer. Joacim bor på Skjetten og jobber innenfor lager- og logistikk.  
 
 
  



 

 

Kontroll- og revisjonskomiteén har 
Vidar Evje valgt å takke for seg i denne omgang, og Valgkomitéen takker Vidar for 
innsatsen.  
 
Som nytt medlem av Kontroll- og revisjonskomiteen innstiller vi Børge Haukland.  
 
Børge Haukland, på 44 år, har holdt med LSK så lenge han kan huske. I 2007 fikk så hard 
medfart på egen arbeidsplass - da han ble beskyldt for å være medgangssupporter i 
forbindelse med cupfinalen, at han bestemte seg for å opptrappe eget oppmøte og støtte til 
LSK. Siden har han vært fast sesongkortinnehaver på Felt N, og reiser gjerne på en og 
annen bortekamp. Børge bor med familien sin på Bjørkelangen, og jobber som revisor og er 
oppdragsansvarlig revisor for fem kommuner på Romerike.  
 

Valg: 

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 (gjenvalg, 1 år) 
May-Britt Thoresen (ny, 1 år) 
Joacim Møller (ny, 1 år)  
 

Kontroll- og revisjonskomiteen 
Marius Lauritsen (gjenvalg, 1 år) 
Børge Haukland (ny, 1 år) 
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