
 

 

 

Ski- og Fotballklubben LYN 

Protokoll fra TING 2019 

Avholdt i LYNs klubbhus på Kringsjå 20. mars 2019 kl. 19.00 

Åpning 

1. Styrets leder, Benedikte Stiff, ønsket medlemmene velkommen. Det var i alt 13 
stemmeberettigede medlemmer tilstede.  

2. Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 
3. Det var ingen bemerkninger til dagsorden. 
4. Thomas Rygg Hannestad ble valgt til ordstyrer. Sjur Skridshol ble valgt til referent. 

Medlemmene Trine Alderin og Tom Arnulf ble valgt til å undertegne Tingets protokoll. 
5. Medlemmer som er gått bort siden forrige ordinære TING ble hedret med ett minutts 

stillhet. De som ble hedret var Erik Bjerke, Sveinung Aarnseth, Øystein Kvam og Ømme 
Kristiansen 

6. Styrets årsberetning for SFK 2018 ble lest/referert av Benedikte. Årsberetningen ble 
enstemmig vedtatt.  

7. Det kom noen bemerkninger til årsberetningen: 
a. Per Gjermshus reagerte over at LYN ikke er invitert til seriespill i e-sport når 

klubben har et damelag i Toppserien. Kriteriene for å bli invitert av NFF er at 
man har et herrelag i en av de tre øverste divisjonene.  

b. Gjermshus savnet en oversikt i Årsberetningen over avdøde i året som gikk.  
c. Det kom spørsmål om LYN Fotball hadde valgt og ikke fortsette som 

medarrangør av Norway Cup eller om klubben ikke ble invitert til å fortsette. 
Det siste er det korrekte.  

8. Styrets beretning fra Hyttekomiteen ble lest av Trine Alderin. Årsberetningen ble 
godkjent. Det kom noen kommentarer fra salen vedr. Huldreheim: 

a. Lars Rivø savnet regnskapet som vedlegg til Årsberetningen. Dette vil bli lagt 
ut på lyn.no umiddelbart etter Tinget.  



b. Lars Rivø mente at lånet på 700.000 fra SFK bør nedbetales når det er 
likviditet/anledning til det. Dette bør avtales mellom SFK og Hyttekomiteen. 

9. Regnskapet ble gjennomgått av Trine Alderin og godkjent med forbehold om en ren      
revisjonsberetning. Endelig signert regnskap med revisors beretning foreligger ikke klart 
til TINGET. 

10. Anleggskomiteen 
a. Komiteens beretning lest av komiteens leder Kristoffer Smith-Meyer. Det var 

ingen kommentarer til beretningen. Komiteen fikk ros for godt arbeid. 
b. Kristoffer presenterte planene for klubbhusutvidelse og varslet om 

ekstraordinært Ting i SFK i nær framtid hvor detaljerte planer vil fremlegges.  
11. Kontrollkomiteens beretning lest av Aasmund Sandland. Beretningen ble godkjent. 

Kontrollkomiteen bemerket Nummerert brev fra revisor vedrørende lån som SFK har ytet 
LYN 1896 FK. Styrets leder, Benedikte Stiff, beklaget at lånet var gitt uten tilstrekkelig 
sikkerhet og fortalte at styret ikke hadde vært klar over kravet til sikkerhet.  

12. Sjur Skridshol presenterte regnskapet for SFK LYN 2018. Regnskapet ble godkjent. Jørn 
Etholm bemerket at det for fremtiden er ønskelig at regnskapet som følger 
Årsberetningen også er mot budsjett.  

13. Styrets leder fremla forslag om å øke medlemskontingenten med 50 kroner for 
enkeltmedlemmer fra 2020. Økningen skal eksklusivt gå til SFK og skal bidra til å redusere 
underskuddet på klubbhusdriften. Jørn Etholm foreslo samtidig å øke kontingenten for 
familiemedlemskap med 100 kroner. Dette ble vedtatt.  

14. Benedikte Stiff ba om TINGETS tillatelse til at styret kan vurdere LynPostens fremtid. 
Etter mars-nummeret er LynPosten uten leder for redaksjonskomiteen. Styret ønsker å 
vurdere hvorvidt man skal i 2019 skal gi ut to nummer av LynPosten og investere 
kostnaden ved å utgi ytterligere to nummer i å evaluere klubbens digitale 
kommunikasjon. Det ble en del diskusjon rundt temaet LynPosten og det var ingen 
stemning for å legge ned bladet fullstendig. Styret fikk medhold i å foreta en vurdering av 
LynPosten og ta de nødvendige beslutninger. 

15. Styret har siden forrige Ting foretatt vurderinger av hvorvidt e-sport kan være aktuell 
som en ny «idrett» i klubben. Det har vært ført samtaler med bla Brann, NFF, 
profesjonelle spillere og daglig leder i SFK har vært tilstede på en landskamp mellom 
Norge og Sverige. Styret vil diskutere temaet videre og håper å komme med en 
konklusjon ila de neste par styremøtene.  

16. Det forelå ingen forslag til endring av klubbens organisasjon 
17. Det forelå ingen forslag til endringer i SFKs lover 
18. Budsjett SFK LYN 2018 

a. Sjur Skridshol presenterte budsjettet for SFK 2018. Budsjettet viser et 
underskudd på 189.289 (etter fulle avskrivninger) som i all vesentlighet 
skyldes at klubbhusdriften går underskudd med 350.158. Klubbdriften går 
med et budsjettert overskudd på 55.869 mens banedrift og kioskdrift er 



budsjettert med å gå i balanse. Thomas Rygg Hannestad presenterte 
prinsippene i budsjettet. Budsjettet ble godkjent.  

19. Valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra valgkomiteen til SFK 
LYN tinget 20.mars 2018 

Styret SFK 

Leder: Benedikte Stiff (til 2020) 
Nestleder: Torgeir Larsen (til 2021) Ny 
Styremedlemmer: 
Christin Kyseth Pettersen (til 2021) 
Kristoffer Smith-Meyer (til 2020) tidligere vara 
Frode Laastad (til 2020) 
Varamedlemmer: 
Aina Hagen (til 2021) Ny 
Jørgen Sandaas Jynge (til 2021) Ny 
 
 
Kontrollkomite 
Leder: Aasmund Sandland (til 2020) 
Medlemmer:  
Nils Storeng (til 2020) 
Ruth Anne Steffensen (til 2020) 
Tore Formo (til 2020) 
 
Huldreheim 
Leder: Trine Alderin 
Medlem: Tom Arnulf 
Medlem: Morten Wethe 
Medlem: Frode Laastad 
 
Hyttekomiteen  
Morten Wethe (ansvar for hytte, booking, faktura etc) 
 

20. Valgkomite 
Innstilling til valgkomité:  

Leder: Jørn Etholm 
Medlem: Thomas R. Hannestad 
Medlem: mangler 
Varamedlem: Tarjei Skirbekk 

Valgkomiteen mangler et kvinnelig medlem og Styret ber Tinget om tilsagn til å 
komplettere valgkomiteen i etterkant av Tinget 2019.  



a. Det forelå ingen tilkomne forslag til Tinget. Det ble i etterkant av Tinget 
diskutert utfordringen klubben har i og med at fremmøte på Tinget er så lavt. 
De siste 3 årene har det vært under 20 stemmeberettigede på Tinget. 
Benedikte skriver en leder i LynPosten om dette temaet. Lars Rivø foreslo at 
Tinget markedsføres bedre og at klubben benytter bl a SPOND til dette.  

Avslutningsvis takket styreleder takket Thomas Rygg Hannestad for innsatsfylte år i styret for 
SFK hvor han har vært en sterk og kompetent bidragsyter.  

 

Referent: Sjur Skridshol 

 

 

Trine Alderin        Tom Arnulf 

 

 


