
	
	

 

	

 
 
Til:  TINGET, SFK LYN 
Fra: Styret i SFK LYN 
Dato:  20 mars 2019 
 
Gjelder:  LYNposten 
 
 
 
LYNposten gis ut 4 ggr i året. Dette er et blad som skal gå til alle medlemmer, og til husstander i områder der 
LYN naturlig rekrutterer sine medlemmer. Daglig leder i SFK LYN, Sjur Skridshol, er redaktør, og Vegard Egeland 
har de siste to årene vært hovedansvarlig for å levere innhold. LYNposten fylles ellers av innhold skrevet av 
LYN Ski, LYN 1896 og LYN Fotball, med info fra treningssamlinger, renn, cuper, kamper og andre 
arrangementer. Vegard bruker mye tid på å skrive saker selv, og på å hente inn stoff fra allianselagene. 
 
Alle utgifter til trykk/distribusjon dekkes av SFK LYN, mens det allianselagene skaffer av reklameinntekter, 
tilfaller lagene selv. Det koster årlig rett oppunder kr200.000,- å drive LYNposten. LYN Ski selger annonser for 
kr 70.000,- + annonser som del av større sponsorpakker, mens LYN Fotball og 1896 ikke har annonseinntekter.  
 
Vegard flytter, og har også sagt fra seg ansvaret for LYNposten. Han kommer til å gjennomføre marsutgaven, 
men så er det slutt.  
 
 
SFK LYN ønsker med dette utgangspunktet en gjennomgang av hvordan vi best skal ivareta informasjon om 
klubben til medlemmer og nærmiljø i fremtiden. Vi ønsker å vurdere LYNposten i dagens form oppimot 
alternativer, slik at vi for fremtiden har et produkt tilpasset klubbens behov. Denne vurderingen ønskes 
gjennomført i samarbeid med allianselagene. 
 
Det vi ønsker å vurdere er:  
 

1) LYNposten som blad/magasin, fortsatt distribuert på hjemmeadresser. 4 utgaver/år, evt færre/ingen? 
Hvordan organisere arbeidet? 
 

2) Utvikling av en WEB løsning som alternativ, som delvis eller 100% erstatning? 
  

3) Vurderinger rundt utgifter/inntekter 
 

 
 
Forslag til beslutning: 
  
Tinget gir sin tilslutning til at styret i SFK LYN etablerer et utvalg bestående av representanter fra 
allianselagene og SFK, for å vurdere LYNposten i sin nåværende form oppimot alternativer. Fokus skal være på 
å sikre at vi i fremtiden har et produkt tilpasset klubbens behov og målgrupper. SFK LYN gis, sammen med 
utvalget, anledning til å jobbe frem en løsning. 
 
 


