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PROTOKOLL FS 11 (MAILMØTE) 

 

Møte FS 11 2018/2020 – mailmøte  onsdag 3. juli 2019 

 

Deltatt:  Tage Pettersen (president) 

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 

Boye Christiansen  

Madeleine Nilsen 

Geir Thomas Olsen 

Nina M Bakke Johannessen 

Ann Kristin Martinsen 

Ikke deltatt: Arild Hausberg 

 

 

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og 

styremedlemmenes habilitet. Henning Evensen erklærte seg inhabil i saken. 

 

SAK 11/87 Klubblisens Lillehammer 

Viser til tidligere FS saker gjeldende klubblisens der behandling av Lillehammer 

Ishockeyklubb Elites (LIK) lisens ble utsatt. Etter dialog og møter med klubben har nå 

klubblisensutvalget (KLU) tilstrekkelig materiell til å kunne lage en innstilling overfor FS. 

 

KLU har mottatt skriftlig dokumentasjon som har vært etterspurt og har nylig hatt møte med 

klubbens ledelse. Med på møtet var representant fra KLU og administrasjonen i NIHF 

tilstede. Lillehammer har av ulike åraker ikke hatt kontroll på økonomien siste sesong, og 

dette har ført til et betydelig underskudd. Klubben har pr 01.01.2019 negativ egenkapital på 

ca 1,6 mill kroner. Overgangen til nytt regnskapssystem er en av årsakene til manglende 

kontroll, men er ikke årsaken alene. Implementering av nytt regnskapsssystem har vært 

veldig utfordrende for klubben, og de har i lange perioder ikke kunnet ta ut nødvendige 

rapporter for å følge den økonomiske statusen. 
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Klubben har ikke hatt sviktende inntekter siste året, men kostnadene har vært mer eller 

mindre uten kontroll. Klubben har nå sendt inn Handlingsplan for de neste 3 årene, og 

denne er gjennomgått av NIHF. 

 

Klubben har overfor NIHF beskrevet tiltak de iverksetter for å få bedre økonomistyring, 

samtidig som de har lagt fram en plan der de skal oppnå positiv egenkapital i løpet av 

handlingsplanens periode. 

 

I den siste perioden har NIHF ilagt klubben overgangsnekt på nye spillere til klubben. Det 

innebærer at NIHF ikke vil godkjenne overganger for nye spillere. Dette er et tiltak som 

følger av NIHFs lov og som kan benyttes de ganger NIHF mener det kan skade klubbens 

økonomi dersom man påføres ytterligere kostnader. Ordningen er også tidligere benyttet 

overfor andre klubber.  

 

Klubblisensutvalget har sendt følgende innstilling: 

 Begrunnelse gitt etter innleverte dokumentasjon og møte med klubben: 

 Klubben har forstått alvoret 

 Klubben har tonet med beskyldningen om at det økonomiske utføret de har havnet 

i skyldes NIHF og klubbens rolle som «beta-kunde» på nytt regnskapssystem. De 

erkjenner at det økonomiske utføret er like mye deres egen feil. 

 Klubben har god kontroll på inntektssiden 

 Klubben erkjenner at det har vært mangelfulle interne adm. rutiner på 

kostnadskontroll 

 Klubben har etter møtet i dag beskrevet endringer i interne rutiner for å «ta tilbake 

kontroll» på kostnadssiden og avtaleinngåelser som KLU synes er tilfredsstillende 

 

Innstillingen innebærer fortsatt eliteserielisens, men under den handlingsplan de har 

innlevert. Brudd på denne handlingsplanen innebærer tap av lisens, og nedgradering til 2. 

divisjon. Det forutsettes videre at klubben innfrir de forpliktelse de har overfor gjeld til NIHF. 

Her legges til grunn norsk lov og likebehandlingsprinsippet i hht NIHF egne reglement. I 

praksis betyr dette at klubben skal ha betalt all netto gjeld til NIHF før seriestart, uten at 

dette kommer i konflikt om forfordeling av klubbens kreditorer. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

Administrasjonen følger KLUs innstilling i saken. Vi mener klubben både har sett 

tilstrekkelig alvor i situasjonen og har iverksatt nødvendige tiltak som vil sikre dem en 
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sunnere drift framover. Kontrollrutinene som er beskrevet virker tilfredsstillende, og 

realistiske kostnadsreduksjoner vil bli iverksatt med umiddelbar virkning. 

 

Administrasjonen vil, dersom FS følger innstillingen til vedtak, oppheve overgangsnekten 

som klubben nå er ilagt. 

   

Forslag til vedtak:  

1. Lillehammer Ishockeyklubb Elite beholder lisens for spill i Eliteserien 

2. LIK må følge Handlingsplan for 3 år som er utarbeidet av LIK og NIHF 

3. Brudd på Handlingsplan vil bli sanksjonert i henhold til klubblisensreglement 

  


