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Charlotte Grønvold Menkerud 
første kvinnelige leder i LIF 

  

Da har Lillehammer Idrettsforening fått sin første kvinnelige 

leder. Det ble klart etter årsmøtet mandag 10. februar. Jeg 
synes det er helt naturlig at vi får en kvinnelig leder, da 
Lillehammer IF’s aktive har minst 50% fra jente/kvinnesiden. 
Samtidig med at Charlotte tok lederjobben sa LIF-nestor 
Harald Moen nei til gjenvalg. Han har 21 år bak seg som 
leder av LIF etter seks lederperioder. Det er imponerende. 
Vi må rette en veldig stor takk til Harald for hans store jobb 
med foreningen. Heldigvis blir Harald med videre som leder 
av driftsutvalget (klubbhuset). 
 

Styret i LIF har besluttet å benytte seg av regnskapsbyrået, 

«Kantall» til å føre regnskapet for foreningen. Dette vil 
selvsagt bety mye for jobben som kasserer i foreningen. Det 
bør bety at det blir lettere å finne kasserere i årene som 
kommer. Dette vil også bety at styret får en bedre oversikt 
over «ståa» pr. måned og det blir lettere å drive foreningen. 
 

Det ble et fantastisk godt resultat økonomisk dette året og 

styret kan være stolte av den jobben de gjorde. Nå har vi 
endelig fått en økonomi som gjør at  vi slipper å ha 
likviditetsproblemer gjennom sesongen. Når man ser på de 
avtalene som er inngått for 2020-sesongen bør det være 
muligheter for å få et bra resultat dette året også. 
 

Vi har hatt en del utgifter på vannlekkasjer i klubbhuset. 

Dette er noe vi må løse. Styret har bestemt å kontakte kom-
munen for å se hva vi kan gjøre. Stoppekranen for 
klubbhuset og øvrige vannuttak videre er avhengig av 
denne stoppekrana. Etter vår vurdering burde stoppekrana 
stå ved klubbhuset vårt og fordele seg videre derfra til 
kvinnefotballklubben og kommunens opplegg videre under 
tribuna. 
 

Kontrollutvalg har ikke vært nødvendig å ha for et lag som 

har mindre enn 5 millioner i omsetning. Det gjaldt tidligere. 
På idrettstinget i mai i fjor ble det bestemt at nå skal alle lag 
ha kontrollutvalg. På årsmøtet til Lilleham- 
mer IF ble derfor Jo Lunde og Knut Korsæth 
valgt inn i kontrollutvalget for foreningen. 
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Styret i Lillehammer IF 
 

Leder: 
Charlotte Grønvold Menkerud 

Nestleder: 
Jørn Karlsen 

Kasserer: 
Gustav Follerås 

Sekretær 
Lars Philip Olaussen 
Styremedlemmer: 
Simen Næss Berge 
Elisabeth Bredesen 

Varamedlemer: 
Elin Antonsen 
Rex Hinchliffe 

 

Leder sport: 
Jørn Karlsen 

Leder økonomi: 
Gustav Follerås 

Leder arrangement: 
Arild Kjæreng 

Leder utdanning: 
Kolbjørn Høgåsen 

Leder drift/klubbhuset: 
Harald Moen 

 

Kontrollutvalg: 
Jo H. Lunde 

Knut Korsæth 
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Redaktør LIF-avisa 

Arild Kjæreng 

http://www.lillehammerif.no/


 

Da er vi i gang med en ny 
Grasrotutvikling. Vi er etter noen 
få dager kommet opp i 2246,46 
kroner pr. 13. februar.  Det skal bli 
spennende å se om vi når nye 
høyder dette året også. Det ser 
lovende ut. 
 
Det er 48 personer som gir oss sin 
Grasrotandel pr. nå. 
 

Vannlekkasje i 
ledningen inn til 

kiosken 
 

Like før jul ble det lekkasje i 
vannledningen som går fra 
klubbhuset til kiosken. Det 
sprutet vann og vi måtte stenge 
vannet til kiosken. Vi får la det 
være slik til vi kan bytte ut 
ledningen til våren/ sommeren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantall skal føre 
regnskapet  vårt 

 
LIF har jobbet en del med å få 
på plass et regnskaps-byrå 
som kan føre regnskap-et 
vårt. Styret har landet på 
Kantall som skal føre 
regnskapet dette året. De går 
samtidig inn som en sponsor i 
foreningen. 
 
Regnskapet er det viktig blir 
ført ordentlig og derfor har 
styret bestemt seg for å føre 
regnskapet eksternt. Dette ga 
årsmøtet i 2018 grønt lys for. 
Etter årets sesong har vi klart 
å få et fint overskudd og det 
er positivt.  

LIF-avisa 

5 jenter og  gutter har 
napp i vandrepokalene 
i Romjulssprinten inne 

 
Etter romjulssprinten 2019 i Håkons Hall er det nå fem jenter 
og fem gutter som har napp i vandrepokalene. Blant jentene 
er det følgende som har napp i jentepokalen: 
 
2015  Therese Skyttermoen 
2016  Ingvild Hjortnæs Larsen 
2017  Marit A. Storaker 
2018  Cathrine Trøen 
2019  Maren Amundsen 
 
På guttepokalen er det også fem navn. Selv om pokalen har 
gått ett år lenger enn jentepokalen er det altså også fem 
gutter som har navnet sitt pokalen. Det skyldes at Michael 
Rosenberg har to napp i pokalen. Michael har imidlertid lagt 
opp, slik at han kan ikke vinne pokalen til odel og eie. Da må 
du han tre napp i pokalen. 
 
2014  Tormod Hjortnæs Larsen 
2015  Michael Rosenberg 
2016  Michael Rosenberg 
2017  Håkon Morken 
2018  Marcus Henriksen 
2019  Aleksander Haug 
 

Medlemskontingenten i LIF 
forblir uendret dette året 

 
Årsmøtet i Lillehammer IF vedtok ikke å endre medlemskon-
tingenten. Det betyr at den for 2020 vil være: 
 
 Aktive 19 år og eldre 900   kroner 
 Aktive 10-19 år  700   kroner 
 Barn under 10 år  300   kroner 
 Vanlig kontingent  350   kroner 
 Familiekontingent  1250 kroner 
 
Krav om medlemskontingent vil bli sendt ut med det første 
etter årsmøtet. Kontingenten skal betales inn på konto: 
 
 2095 54 86723 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


 

Petter Johansen under  9 
på 3000m i innendørs-NM 
 
Det ble ingen gode plasseringer under innendørs-NM i Bærum 
Idrettspark. Men Petter Johansen løp for første gang under 9,00,00 på  
3000m innendørs. Han fikk 8,59,83 og ble nummer 22 på distansen. Det ble 
ellers stort mannefall fra Lillehammer IF’s tropp i og med at begge våre 
sprintere ikke møtte og heller ikke Marthe Katrine Myhre og Fred Riste 
Kristiansen av de som løp lenger. 
 
Dermed ble det igjen fem utøvere. På 3000m løp Elmer Mulleri Skalle inn 
Til 9,17,22, mens Mikkel Thomassen fikk 9,22,61.  Vi hadde også med en 
På 800m. Elyas Tesfamichael Negassi løp inn til ny inne-pers på distansen 
Med tiden 2,05,01. Vi er derfor sikker på at Elyas løper under 2,03,00 på 
800m utendørs og kvalifiserer seg dermed for UM. 
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Fine tider på 800m 
og 1500m av Anisa 
innendørs i Spania 
 
Anisa Buras løp meget bra både på 
800 og 1500m innendørs i Spania. På 
800 løp hun inn til 2,20,01, mens hun 
på 1500 løp på sterke 4,47,30. Hun 
vant 800m og ble nummer to på 
1500m. 
 
Begge tidene er like bak persene hun 
har utendørs og derfor virker det 
meget lovende med tanke på ute-
sesongen. 

Filip med flotte resultater 
under Tyrvinglekene inne 

 

 

Lillehammer IF var represen-
tert med fire utøvere under 
Tyrvinglekene innendørs. 
Her til høyre ser vi Firlip 
Melbø-Hammershaug som i 
gutter 11 år leverte meget 
sterke resultater.  

Han ble nummer 3 på 60m 
med sterke 8,88, nummer 
fem i lengde med 4,19 og 
6,87 i kule der han ble 
nummer seks.. 

De øvrige som deltok var Elise Haug Karlsen, June Hauan 
og Inger marie Antonsen. De leverte også fine resultater. 
Elise løp 60m på 8,84, mens hun på 200m satte ny 
personlig rekord med 28,73. June fulgte fint opp med 9,18 
på 60m og 29,62 på 200m, mens Inger Marie Antonsen løp 
60m på 8,99 og på 200m ble det 29,91. Disse tre jentene 
løper i 14-års klassen. 

 

 

 

 



 

  

Ungdomsmesterskapet innendørs avvikles i Bærum med Tyrving IL som arrangør 6.-8. 

mars. Dette betyr at både hoved-NM og UM skal avvikles i Bærum Idrettspark. UM omfatter 

følgende klasser: J/G15, J/G16, J/G17, J/G18-19 og J/G20-22, altså fem klasser av begge 

kjønn.  

Det er stort sett fri påmelding, men det er kvalifiseringskrav for 200 og 400m. Disse kravene 

er følgende: 

 Gutter 200m  15år 27,00, 16år 25,75, 17år 25,25, 18/19år 24,99 og 20/22år 24,49 

 Gutter 400m                                                17år 56,99, 18/19år 55,99 og 20/22år 54,99 

 Jenter 200m   15år 28,80, 16år 28,40,  17år 28,20,  18/19år 27,99 og 20/22år 27,99 

 Jenter 400m                                                17år 67,00, 18/19år 65,50 og 20/22år 64,99 
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Fin innsats av Henrik 
og Filip i Nes Arena 
 
Brødrene Filip og Henrik Melbø-Hammers- 
Haug deltok i Norgeslekene i Nes Arena 25. 
og 26. januar og hevdet seg meget godt. 11 
år gamle Filip løp 60m på sterke 8,93 og det 

ga han en flott 2. plass i klasse. I kule gikk det enda bedre. Der 
støtte han 7,32 og vant med det resultatet. I lengde imponerte 
han også med 4,21 og ny annenplass. 2. plass ble det på 200m 

    med 30,24. 
Henrik leverte også meget fine resultater. Han ble nummer tre i 
gutter 13 år på 600m med fine 1,47,97, mens han på 60m fikk 
fine 8,67 og ble nummer 7. Det var fin pers. I lengde ble det 
4.plass med 4,24, mens han på 200 m fikk 28,58 og ble nummer 
5.  
(Henrik på bildet til venstre) 

 

 

http://tyrving.idrett.no/10/um/


         

Veidekkelekene 2020 

25. – 28. juni 

 Innbydelse og orientering om årets stevne finner du på: 

www.veidekkelekene.com 

Velkommen til Lillehammer! 

Arrangører: 

Lillehammer IF – FIK Orion – Moelven IL  

i samarbeid med  

Veidekke Entreprenør AS 
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  1993   Stein Ove Sektnan 2002 Helge Haugen  2011 Jon Einar Høystad 
  1994  Hans Pedersen  2003 Klubbhuskomiteen  2012 Audhild Høgåsen 
  1995  Trygve Bjark  2004 Harald Moen   2013 Jorulf Linberg 
  1996  Anders Randgaard  2005 Robert Pettersen  2014 Kolbjørn Høgåsen 
  1997  Arne Steine   2006 Ingen    2015 Gustav Follerås 
  1998  Kari Kåring   2007 Anne Cecilie Harvei  2016 Arild Kjæreng 
  1999  Ragnar Manengen  2008 Svein Sand   2017 Mathilde B. Skjellerud 
  2000  Ingen    2009 Sølfest Prestetun  2018 Henning Morken 
  2001 Ann Iren Linnerud  2010 Liv Krokan Murud  2019 Gabi Postaru 
   

 

Tillitsvalgtestatuetten 
Under de olympiske leker på Lillehammer i 1994 hadde Lillehammer IF jobb som dag- og nattevakt ved Nordre Ål videregående skole. 
Som takk for jobben fikk vi «Fakkelmannen» fra LOOC. Styret i Lillehammer IF satte denne statuetten opp som en vandrepremie til 
våre mange dyktige tillitsvalgte. Følgende har fått napp i vandrepremien siden 1993. 

www.lillehammerif.no 

http://www.veidekkelekene.com/


Gode LIF-resultater i Bassen- 
sprinten i Bærum idrettspark 
 
Lillehammer IF var godt representert i årets Bssen-sprint som 
ble avviklet i Bærumshallen. Tormod Hjortnæs Larsen debu- 
terte denne sesongen med å løpe 60m på 7,17. Det var en fin 
start på sesongen. Både Cathrine Trøen og Malin Furuhaug 
var med på Romjulssprinten og Cathrine viste at hun er kom- 
met i god form allerede. I Bærum ble det 7,95 og 7,97 på de to 
60metrene, mens Mailin fikk 8,08 og 8,13. 
 
Blant de yngre LIF-erne løp flere inn til nye perser på 200m. 
Elise Haug Karlsen løp inn til 29,10 og hun fikk 8,91 på 60m. 
June Hauan viste bedre takter denne helgen enn under Rom- 
Julssprinten.  Hun fikk 8,97 på 60m og 29,28 på 200m. Inger       Selma Lenndin debuterte for LIF 
Marie Antonsen løp 60m på 8,90, mens hun fikk 29,90 på 200          med 8,95 på 60m . 
Meter. 
 
Nyinnmeldte Selma Lenndin løp 80m på 8,95. Selma som er 
16 år måtte løpe i kvinner senior fordi det var bare 60m hekk 
for denne klassen. Den siste LIF-eren som var med Linnea  
Strandheim (12 år) som fikk 9,93 på 60m og 33,16 på 200m. 
Hun ble nummer fem i begge øvelsene. 
 

 
 Tre LIF-jenter som alle satte perser i Bærum Idrettspark under Bassen-sprinten som gikk i Bærum 
              Idrettspark: Fra ventre Inger Marie Antonsen, June Hauan og Elise Haug Karlsen. 
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https://bassensprint.no/


 

10 LIF-ere med på klubbutvikling 
ledet av Norges Idrettsforbund 

10 LIF-ere var med på det 
første møtet man hadde om 
klubbutvikling. Det første 
møtet var onsdag 29. januar 
og man skal fortsette med 
neste møte i mars måned. 

Det var Vegard Henriksen 
som ledet møtet og skal 
sørge for at  LIF skal få fram 
en visjon for klubben og en 
handlingsplan. Dette skal 
legges fram for klubbens 
årsmøte i 2021.  

De 10 som var med på møtet 
var Charlotte Grønvold 
Menkerud, Elisabeth 
Bredesen, Lars Philip 
Olaussen, Reinhard Kuhs, 
Simen Næss Berge, Jørn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Trøen er en de 10 

som er med kurset. 

 

Elisabeth Bredesen 

Karlsen, Gabi Postaru, 
Morten Trøen, Kristof van 
Buggenhout og Arild 
Kjæreng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er 6 områder man jobber 
med og det er ledelse, 
anlegg, organisasjon, 
aktivitetstilbud, arrangement-
er og trenere. Her skulle man 
finne to positive og to nega-
tive saker for alle 
kategoriene. 

Det legges opp til at kurset 
skal vare 4 timer pr. kveld, 
mens første kvelden varte i 3 
timer.  

Diskusjonen gikk frisk mellom 
deltakerne og man har stor 
tro på at man  skal komme 
fram til en god visjon for LIF 
og en grei handlingsplan som 
man jobbe ut i fra i flere år 
framover. 
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Alle lag skal nå ha kontrollutvalg 
Ble vedtatt på idrettstinget i mai 
 
I forbindelse med årsmøtet til Lillehammer IF ble vi gjort opp- 
merksom på at nå skal alle lag, store eller små ha Kontroll- 
utvalg. Det var vår tidligere mellomdistanseløper, Mariann  
Steine Bendriss som gjorde oss oppmerksom på dette. Hun  
sitter som leder i Idrettsforbundets Kontrollutvalg. 
 
Tidligere har det vært slik at lag med mindre enn fem milli- 
oner i omsetting ikke behøvde et slikt utvalg.  Allerede fra 
1/1- 2020 skulle dette tre i kraft. Man ser for seg et utvalg på 
2 eller flere personer pluss ett varamedlem. Idrettsforbundet har laget oppgaver for utvalget og 
det betyr at utvalget skal ikke bare revidere regnskapet, men de skal sjekke utviklingen 
gjennom året og påse at styret gjør jobben sin 
 
Mariann hadde foredrag om dette på Idrettsforbundets jusseminar i fjor og hun la fram sine 
forslag til oppgaver for utvalget. Hun peker også på at det kan være krevende å finne personer 
til utvalget om oppgavene blir for mange og store. 
 

 

 
Mariann Steine Bendriss 



 

 

Fem 14-åringer som har Lerøylekene som mål, 
men vi har også 13-åringer som kan hevde seg 
 

Denne flotte gjengen med 14-åringer som representerer LIF har nok Lerøylekene på Hamar i 

september som årets mål. Fra venstre Oda Bråten Richenberg, Inger Marie Antonsen, Elise Haug 

Karlsen, June Hauan og Mari Skøyen Stiansen. I tillegg til disse 14 åringene har vi en rekke gode 

13 års gutter, slik at Lillehammer IF vil ganske sikkert være godt representert  i Innlandet friidretts-

krets i september. Lauritz Grønvold Menkerud, Henrik Melbø-Hammershaug og Benjamin 

Solbrekke. Men før det skal vi ha en innendørssesong og en utendørssesong. Spennende blir det 

å se hvordan denne gjengen hevder seg i løpet av 2020. 
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Nyhetsbrev barn og ungdom til  
klubber i Innlandet friidrettskrets 

 

Bamselekene 
Allerede 13.-15. mars arrangeres Bamselekene i Stangehallen.  Det er sendt ut egen brev til klubbene om 

funksjonærer. Husk tilbakemelding senest 8. februar. Det vil også i år bli mulighet for overnatte på skole i 

nærheten.  Tilbud om dette sendes klubbene i februar. Påmeldingen til Bamselekene er åpen.  

Nestlé-lekene  
Nestlé-lekene er Norsk Friidretts friidrettsskolekonsept. Det er gratis for klubber å arrangere og 

dere velger selv sted, tid og pris for arrangementet. Alle deltagere får utdelt hver sin t-skjorte. Les 

mer om konseptet og meld dere som arrangør. Vi anbefaler at dere registrerer arrangementet 

tidlig slik at dere kan begynne markedsføringen og ta imot påmeldinger.  

Friidrettsforbundet har et eget digitalt instruktørkurs som er gratis for alle arrangører. Kurset gir en 

god innføring i trening av barn, tips til øvelser og gjennomføring, i tillegg til at du får kurset på din 

idretts-CV.  

De første nye arrangørene som melder seg på vil motta en utstyrspakke fra IDK, så det kan lønne 

seg å registrere seg tidlig! 

TINEstafetten 
TINEstafetten 2020 blir avholdt 12. mai, og påmelding er åpen! Det er fint om de klubbene som 

skal arrangere registrerer seg slik at skoler får meldt seg på. Påmeldingsfristen for skolene er 15. 

mars. Dersom dere ønsker å gjennomføre rekrutteringstiltak i forbindelse med TINEstafetten kan 

dere søke om midler til dette. Frist 1. mars.   

Sommerleir 
Norsk Friidretts Sommerleir er en treningsleir for ungdom mellom 14-17 år. Sommerleir 2020 blir 

arrangert på Skien Fritidspark 21.-25. juni. Påmeldingen til leiren åpner snart! 

Lerøy-lekene 
Lerøy-lekene arrangeres i år 5. – 6. september. Det bør være et naturlig målsetting for alle 13 og 

14 åringer å delta her.  Innlandet friidrettskrets kommer til å invitere til Lerøy-samlinger.  Årets 

arrangement går som foregående år, i Hamar Idrettspark arrangører er FIK Orion og Hamar IL.  

Friidrettens dag 
Det er nå mulig å bestille startnummer og medaljer til å arrangere friidrettens dag på 

friidrettsforbundets nettshop. Vi oppfordrer også til å bruke appen «friidrett for alle» ved 

gjennomføring av friidrettens dag.  

Team Allsidighet  

Vi kommer til å fortsette å arrangere allsidighetssamlinger også i 2020 Allerede 31. mai til 1. juni arrangeres 

UM og NM i mangekamp i Fagernes, og vi håper på minst like mange deltagere fra Innlandet her, som det  

LIf-aviksa 

https://shop.neh.com/nfif/


 

var i Nes Arena.  Vi har reservert hytter på Fagenes Camping. Ta kontakt med kretskontoret hvis din klubb 

ønsker overnatting.  

Tilbud om reise og overnatting til UM og JR NM 

Vi har tidligere sendt ut tilbud om å delta på felles reise og overnatting.  Til JR NM 14.-16. aug. i 

Bergen/Askøy. Pris per pers kr 1300,- for tors-søn, ink frokost. Det er 14 plasser igjen. Vi skal bo på 

Bilogen og det er det nærmeste overnattingstedet til stadion.  

Til UM i Trondheim 28.-30. august er det igjen 43 plasser. Pris kr 2000,- pr person, inkluder transport med 

buss, og overnatting Scandic Lerkendal, torsdag til søndag.  

Frist for å melde seg på er allerede 1. februar.  Vi må ha flere påmeldinger til UM i Trondheim for å 

opprettholde tilbudet, så vi håper flere benytter seg av dette og melder seg på innen fristen.  

Har du spørsmål eller kommentarer til dette eller andre ting? ta kontakt med kretskontoret.  

 

Dag Kåshagen 

daglig leder  Innlandet friidrettskrets 

 

 

Mobil: +47 92 21 47 40 

Mail: dag.kashagen@friidrett.no 

Besøksadresse: Idrettens Hus, 2312 Ottestad 

Postadresse: Løvstadvegen7, 2312 Ottestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIF-avisa 

Ny lekkasje i klubbhuset 
Stoppekrana i Kristins Hall 
 
I sommer fikk vi lekkasje på vannet inn til berederen 
i klubbhuset. Det kostet oss 7.500 kroner. Nå var det 
igjen lekkasje på samme sted, men nå hadde røret 
glidd ned i bakken, slik at vi måtte pigge opp rundt 
røret, slik at vi fikk koblet det til igjen. Det kostet oss 
16.976 kroner. 
 
Det som er litt problematisk er at stoppekrana er i 
Kristins Hall. Og når den blir stoppet får ingen vann 
i klubbhuset eller garderober, brannhydranter med 
mer. Dette må vi få en bedre løsning, men det vil  
koste en del og da må kommunen være med på det 
hvis vi skal få ordnet dette. 

 

 

  

 

mailto:%20dag.kashagen@friidrett.no


Da er det klart: 

Charlotte Grønvold Menkerud ble 
den første kvinnelige lederen i LIF 

 

Da er det klart. Lillehammer 
IF har fått sin første 
kvinnelige leder etter 101 
år. LIF fyller 28. mai 101 år 
og det tok altså 100 år før 
vi fikk en kvinne på toppen. 
Vi gratulerer Charlotte og 
vi er ganske sikker på at 
hun vil gjøre en god jobb i 
lederstolen. 

 

   Charlotte G. Menkerud 

 

Med seg i det nye styret 
fikk han med seg Jørn 
Karlsen som nestleder. Og 
styremedlemmer er Elisa-
beth Bredesen, Simen 
Næss Berge, Lars Philip 
Olaussen, Gustav Follerås 
og et styremedlem 
mangler, mens Elin 
Antonsen og Rex Hinchliffe  

 

 

er varamedlemmer til 
styret. 

Leder sport er Jørn Karlsen, 
leder økonomi er Gustav 
Follerås, leder arrangement 
er Arild Kjæreng, leder drift er 
Harald Moen og Kolbjørn 
Høgåsen er leder utdanning. 

Kontrollutvalg er Jo H. Lunde 
og Knut Korsæth. 

Årsberetning fra styret og fra 
utvalg ble godkjent uten 
særlige merknader. 

Det samme ble årsregnskap-
et fra 2019 som viste et fint 
overskudd på hele 170.000 
kroner. Når det gjelder regn-
skapet, så har styret bestemt 
at de vil bruke et regnskaps-
byrå til å føre regnskapet og 
det er Kantall. 

 

Jørn Karlsen ble nestleder. 

Det var ingen forslag, men 
styret jobber nå med både 
visjon og langtidsplan for 
foreningen. Den vil etter all  

 

sansynelighet bli lagt fram for 
årsmøtet i 2021.  

Det ble ingen endringer i 
medlemskontingenten og 
budsjettet for 2020 viste et 
overskudd på ca. 70.000 
kroner som man håper å 
oppnå.  Det ble opplyst på 
møtet at vi har minst den 
samme inntekten på 
sponsorer for 2020 og det er 
håp om at momskompensa-
sjonen dette året kan bli litt 
bedre. Man håper også at 
Veidekkeleken vil få en 
oppsving. 

Valgene gikk veldig greit og 
her hadde Mari Holø 
Brenden og Gustav Follerås 
gjort en god jobb, slik at det 
meste av jobben var gjort før 
jul. 

Det nye styret får imidlertid i 
oppdrag å finne et styremed-
lem og et varamedlem til 
Kontrollutvalget. 

Morten Trøen (under), 
tidligere en av våre raske 
guttesprintere og nå trener 
for sprintgruppa for jenter ble 
hedret med LIF’s 
fortjenestemedalje.  

Gabi Postaru en av trenerne 
for de yngste ble tildelt 
Tillitsvalgtestatuetten for 
2019. Gabi som kommer fra 
Romania har glidd fint inn i 
LIF-miljøet. Det fine med 
Gabi er at han er trener i kast 
og det trengs i LIF. 
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Her har Gabi Postaru (t.v.) fått Tillitsvalgtestatuetten, mens Morten Trøen (t.h.) har fått fortjenestemedaljen. Her 

sammen med LIF’s avgående leder, Harald Moen. (Fotos fra årsmøtet: Line Hauan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye LIF-styret 
møtes 19. februar 
Årsmøtet etter 2019-sesongen ble av- 
viklet 10. februar og der ble det valgt 
helt nytt styre. Charlotte Grønvold  
Menkerud ble ny lede og hun har inn- 
kalt til det første møte for det nye styret 
til19. februar. Da blir blant annet det  
nye styret konstituert me kasserer og 
sekretær blant annet. 
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Årsregnskap - revisjonsrapport 

Jeg har dessverre ikke klart å invitere til eller gjennomføre et møte mellom Knut og meg, og på grunn av kort tid til 

årsmøtet og jeg er på reise får vi ikke konferert oss imellom om dette. Men jeg tar sjansen på å sende mine 

kommentarer og utkast til revisjonsrapport uten å ha konferert med Knut.  Knut kan legge til kommentarer eller 

innsigelser dersom du har noen.  

 Jeg har utført noe detaljkontroll av bilag og overordnet gjennomgang av bilagspermer og dokumentasjonen i 
Duett  

 Jeg mener vi kan legge frem en revisjonsrapport uten kommentarer, se vedlagt.  
 Vi ser at likviditet er nå tilfredsstillende, honnør til styret for dette. Vår anbefaling er at man opprettholder 

en likviditetsbuffer på det nivået man nå har.  
 Oppfordring om å vise inntekt/kostnad/resultat for Veidekkelekene som egne linjer i regnskapet 

opprettholdes.  
 Det er noen poster i Saldoliste kunder som er uendret fra fjorår, og bør vurderes om de er relle eller burde 

avskrives, se liste nedenfor. Sum av beløpene er kr 17.296,81. Vi mener dette ikke er vesentlig for 
regnskapet 2019, men anbefaler at postene snarlig avskrives som tapt eller drives inn. Dette er postene: 
10237 FIK Orion 1 290,00 0,00 1 290,00 
10239 Raufoss IL Friidrett 850,00 0,00 850,00 
10242 Gjøvik FIK 495,00 0,00 495,00 
10244 Nordre Land IL 975,00 0,00 975,00 
10258 IKOMM AS 6 250,00 6 250,00 6 250,00 
10372 Lillehammer Kvinnefotballklubb 7 011,81 0,00 7 011,81 
10383 IL Heming 170,00 0,00 170,00 
17290 IL Koll 255,00 0,00 255,00 

 Leverandørgjeld består av 3 poster, hhv. 1, 5 og 6 år gamle. Hva skjer med disse? Dersom de ikke skal 
betales, bør de etter vår vurdering ryddes opp i. Sum av beløpene er kr 95.285,11.  

  

Når det gjelder kontrollutvalg, ser jeg at det vil kreve mer tilstedeværelse fra utvalgsmedlemmene gjennom året. Jeg 

stiller meg til disposisjon for dette, og i første omgang tenker jeg at for LIF vil dette ikke medføre vesentlige 

endringer. Men kontrollutvalget må gjennomføre minst 1 møte i god tid før årsmøtet, og det betyr at årsmøtesaker 

må være klare før dette. Det er også mitt forslag at kontrollutvalget så snart som mulig etter årsmøtet deltar på at 

styremøte og definerer hvordan kontrollutvalget skal virke.  

 Jeg beklager at jeg ikke kan delta på årsmøtet. 

Med vennlig hilsen 

 Jo 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 Jo H. Lunde, statsautorisert revisor 

+47 952 38358     jo.lunde@e-revisjon.no 
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