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INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Agenda for LCN Generalforsamling, 
Fredag 24. mai 2019, kl. 11:00

Lerkendal, Trondheim

Åpning

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Godkjenning av møteleder

4. Godkjenning av to representanter til å underskrive protokoll fra møtet

5. Godkjenning av tellekorps

6. Godkjenning av redaksjonskomité

7. Godkjenning av Landsstyrets Årsberetning

8. Godkjenning av regnskap LCN 

9. Innkomne saker til behandling 
 a) Saker fra Landsstyret 
 b) Saker fra klubbene

10. Budsjett for kommende år, fastsettelse av kontingent til LCN 

11. Valg av Landsmøtearrangør 2021

12. Valg av Landsstyre

13. Valg av revisor

14. Valg av ledermøtekoordinator

15. Valg av Nasjonalt Charity Prosjekt

16. Valg av valgkomité

17. Innsettelse av nytt Landsstyre

18. Orientering om handlingsplan for kommende år 

Utdeling av priser
Årets Circeline    Årets Reisepris    Årets ”Verv-en-venn” pris

Avslutning



VENNSKAP OG OMTANKE

Ladies CirCLe Norge

3Landsmøtet 2019 ladiescircle.no

LANDSSTYRETS ÅRSBERETNING 2018/2019

Ordinær generalforsamling for 2018 ble avviklet i Stavanger 
fredag 25.05.2018. Ekstraordinær generalforsamling ble  
avviklet på Ledermøtet på Sola den 16.09.18. 

LANDSSTYRET I LADIES CIRCLE NORGE  
HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING I 2018/2019
President: Kirsten Lauvrak, LC37 Grimstad, 

Visepresident: Ann Charlene Olsen Letnes, LC44 Hamar (01.07.2018 – 31.12.2018)

Nylig Avgått President: Therese Steine Hagland, LC35 Haugesund

Landssekretær: Livi Berg Fagerli, LC52 Tromsø

Landskasserer: Lena Nerdrum, LC56 Holmestrand

Shoplady: Cecilie Vigsnes, LC43 Lillesand

Weblady: Bjørg Egeland, LC68 Ålgård

Andre oppgaver i LCN i 2018/2019

Revisor: Linda Albrektsen, LC09 Kristiansand

Revisor: Evy Linn Solheim Mortensen, LC02 Sandnes

Leder Valgkomitè: Therese Steine Hagland, LC35 Haugesund

Valgkomitè: Elisabeth Frøyland, LC22 Mandal

Valgkomitè: Camilla Meidell, LC07 Stavanger

Ledermøtekoordinator: Kjerstin Johnsen, LC60 Alta (01.01.2018-31.12.2018)

Ledermøtekoordinator: Hege Swan Løvlund, LC60 Alta (01.01.2019-31.12.2019)
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LANDSSTYRETS STYREMØTER I 2018/2019
Mai 2018
Oppstart nytt styre i Stavanger søndagen etter Landsmøtet.  
Landssekretær Livi var ikke tilstede.

August 2018
Styremøte i Holmestrand hos Landskasserer Lena.

September 2018
Styremøte på Sola i forbindelse med Ledermøtet. 

November 2018
Styremøte i Kristiansand i forbindelse med Pubcrawl.  
Weblady Bjørg var ikke tilstede grunnet sykdom.

Februar 2019
Styremøte i Ørsta i forbindelse med Ivar Aasen Games.  
Weblady Bjørg var ikke tilstede grunnet sykdom.

April 2019
Styremøte hos Nylig Avgått President Therese i Haugesund.

Mai 2019
Landsmøtet i Trondheim. Styremøte i forkant av dette.
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HANDLINGSPLAN FOR LCN 2018/2019
Landsstyrets ambisjon har vært å videreføre organisasjonens mål det siste året på en god måte.

Langsiktige mål
	Videreutvikle LCNs organisasjon og profil

	Øke medlemsmassen 

	Motivere klubben å øke medlemstall på minimum 20

	Øke interessen for internasjonal kontakt

Presidentens handlingsplan 2018/2019
Årets motto: 

Spre glede
Årets logo: 

President Kirsten Lauvrak 2018-2019Spre Glede

Vokse – Vi ønsker å øke medlemsmassen på de forskjellige steder i Norge.  
Fokus på verving av nye medlemmer i egen og andres by. Ta deg tid til å tenke.  
Hvem kjenner jeg hvor? Hvem kan være den heldige som kan få bli med i vår organisasjon. 

Nytt av året: Verv en venn lotteri! For hver du foreslår, og får inn på et klubbmøte.  
Jo større sjanse er det for deg å vinne gratis arrangement til neste års landsmøte 

Reflektanter på første klubbmøte: Fokus – Hvordan ønsker vi reflektantene velkommen?  
Hvordan tar vi vare på de nye reflektantene? Er vi inkluderende? 

Trivsel – Fokus på å gjøre din klubb attraktiv og ”varm”. Gjøre klubben samlende. 

Oppmøte – Fokus på viktigheten av en stabil klubb og stabile medlemmer. 

Reise – Se hva LC verden har å by på. Ønsker å få medlemmene til å bruke reisepotten.  
SØK! SØK! SØK! Ønsker at flere skal se verdien med å komme ut av egen klubb. 

Delta på møter utenom din egen klubb – fokus på å lære og se hvordan andre klubber driver. Samle ideer. 
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Merkevarebygging 
Shoppen – Øke trykket på å lage ting vi ”bruker” for å bygge opp Ladies Circle.  
La folk se hvem vi er. Bruke hjertene på ting vi lager. –vennskap –positivitet – omtanke osv. 

Side by side – Viktig med godt samarbeid. Vi kan være med på å løfte hverandre.  
To organisasjoner sammen forsterker uttrykket vårt. 

Videreføre synlighet i sosiale medier. Bruke Instagram, Snap, Facebook aktivt. #ladiescirclenorway 
#ladiescirclenorge. Vise jenter vår LC-film. Folk må se og høre hvilken fantastisk organisasjon vi tilhører. 

Vise venner på våre personlige sider hva du kan oppleve med medlemskap i LC.

Få lokale aviser til å skrive om dere. F.eks. hvis dere har gjort noe for charity eller andre interessante  
ting klubben har vært med på. Bruke LC pin aktivt i hverdagen. Ha den på når du skal ut og reise.  
Vær stolt av LC. 

Charity – De mulighetene vi har sammen med å gjøre Norge og verden til et bedre sted, er fantastisk. 
Brenner dere for et prosjekt, er vår org. et perfekt sted å få til ”sitt” prosjekt. Vi kan sammen være stolte 
av at LCN er blitt en organisasjon som driver med charity. Noe jeg ønsker å videreføre. Gleder meg 
masse til å følge årets prosjekt «TEAM RYNKEBY» 

Følelse – Vi må få jenter rundt om til å legge merke til Ladies Circle. Vennskapsklubben Ladies Circle.  
At vi blir en positiv snakkings. Få jenter til å føle at de bare må være del av en sånn klubb.  
Vi må jobbe mot at vi blir alle jenters førstevalg når de har fritid. 

Jeg er utrolig privilegert som får ta del i denne organisasjonen!  
Tusen takk for tilliten jeg har fått for å være deres President i LC-året 2018/2019. 

Medlemmer
Ladies Circle Norge har pr. 21. april 2019 totalt 916 medlemmer. Vi har 135 reflektanter som er  
registrerte i LC-Portalen. Dette er en fin økning fra i fjor! Vårt yngste medlem er 19 år. Største klubb  
er LC04 Ålesund med hele 30 medlemmer og minste klubb er LC33 Sandvika med 3 medlemmer. 

Våre informasjonskanaler er LC-Portalen, Facebook og Instagram. Vårt nye magasin; Circeline Magasinet, 
har erstattet nyhetsbrevet og har blitt sendt ut til alle medlemmer om hva som har skjedd i LCN og LCI.  
Vi oppfordrer alle til å følge med på LC-Portalen og sosiale medier, da disse oppdateres jevnlig.

Det er flott å se hvor mange spennende arrangementer og jubileer som har vært holdt av klubbene dette 
året. Vi synes alltid det er like gøy å få være med og prøver å få med oss flest mulig arrangementer rundt 
omkring i klubbene.

Intercitymøter dette LC-året
Distrikt 1: Ikke avholdt   Distrikt 2: Ålesund 6. april

Distrikt 3: Odda 30. mars (Jubileum)  Distrikt 4: Egersund 30. mars

Distrikt 5: Kristiansand 24. mars  Distrikt 6: Lier 2. april

Distrikt 7: Hadeland 6. april   Distrikt 8: Halden 12. mars
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ARRANGEMENTER VI HAR DELTATT/SKAL DELTA PÅ:
Arrangør Arrangement Deltager
LC Sverige KOM (Ledermøte i Sverige) P

LCI LCI Konferansen i Haugesund P, VP, NAP, LS, LK, WL

Tangent/41 HYM Marocco for RT41 og Tangent P

LCN Ledermøte og styremøte P, VP, NAP, LS, LK, SL, WL

LC37 Grimstad Venners fest P, SL

LC/RT Trondheim Besøkte landsmøtearrangørklubb P, NAP

LC/RT Ørsta Ivar Aasen Games P, NAP, LS, LK, SL

Tangent/41 Sverige HYM Norden P

LC09 Kristiansand Pubcrawl P, VP, NAP, LS, LK, SL

RT84 Ålgård 30-års jubileum (Side-by-Side) WL

LC14 Odda 50 års jubileum, Distrikt 3 P, NAP

LCI MTM Litauen P, LK

LC10/RT35 Oslo Kollen P, NAP

LC09 Kristiansand Intercitymøte, Distrikt 5 P

LC67 Lier Intercitymøte, Distrikt 6 LK

LC65 Hadeland Intercitymøte, Distrikt 7 LK

LC18 Egersund Intercitymøte, Distrikt 4 WL

Tangent/41 AGM-Brussel P

LC Sverige Landsmøte LC Sverige P

LCN Landsmøte i Trondheim P, NAP, LS, LK, SL,WL

LC Danmark Landsmøte, LC Danmark P

RT Kopervik Jubileum NAP

LC43/RT59/41 Lillesand Torskeaften SL

RT59/LC43 Running Dinner SL

RT84/LC68 Running Dinner WL

41 Holmestrand Chartring LK

RT45 Skidag LK

LC33 Sandvika Chartring LK

LC35/RT07 Juletrehogst NAP

LC02 Sandnes Team Rynkeby presentasjon WL

LC73 Sola Team Rynkeby presentasjon WL

LC73/RT52 Sola Team Rynkeby presentasjon WL

LC37 Grimstad Klubbmøte SL
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LCI KONFERANSEN 2018: HAUGESUND 

Herlighet for en magisk opplevelse. Ladies Circle Norge og LC35 Haugesund var arrangør  
av det største arrangementet i Ladies Circle International; LCI konferansen. 

Lett bris fra sør, 20 grader og sol/opplett møtte de 500 tilreisende når de ankom Vestlandet.

Vi hadde i forkant dalt i temperatur etter en utrolig flott og lang sommer med skyhøye varmegrader. 
Spenningen var til å ta og føle på blant alle i klubben om været skulle bli bra, om alle detaljer var på 
plass, kom maten presis, ville deltakerne ha det bra. 

En takknemlig, sliten gjeng i LC35 Haugesund sitter samlet søndagen på Scandic Maritim og 
reflekterer over ukens arrangement. De nye vennene, homepartygavene, entusiasmen og ikke minst 
samholdet. Videre fortsetter diskusjonen til detaljene som paraden. Vi sto fremme i toget og bærte stolt 
Norgesflagget og LCI konferanse-fanen. Mens trommene slo og RT- mennene ventet like spent som 
oss på å starte konferansen. Som noen barnehagebarn, kikket vi begeistret på alle de flotte circelinene 
som lykkelige svever ned trappene fra festiviteten i de flotteste silkestoffer, farger, klogger og kostymer. 
Gleden og samholdet mens de tar gruppebilder på vei bort til toget kjenner vi i beinmargen, vi får alle 
ståpels av synet. Stolte er vi gjennom hele paraden av å være en del av Ladies Circle Haugesund og 
Ladies Circle Norge. Festen fortsetter på konferansehotellet med mye god mat og latter som fortsatt 
høres igjen i gangene på hotellet. 

Generalforsamlingen finner sted i samme lokaler som kvelden før og ekkoet av torsdagens festligheter 
høres enda. Det største inntrykket denne dagen er nok den gigantiske pinnen til vår nye LCI president, 
Kenza. Diamanter og gull preger presentasjonen og budskapet hennes. I glitrende humør fortsetter 
ferden vår til hjemmene våre hvor vi underholder og igjen byr på mye mat og god drikke. En feststemt 
gjeng kommer enda gladere enn før tilbake til hotellet etter fantastiske homepaties. De ansatte blir 
påvirket av stemningen og smilebåndet er dratt ut uten at de selv er klar over at de har påklistret  
det bredeste smilet. Forundringsfult og interessert finner de mer og mer ut hva Ladies Circle er.
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Lørdagen, og finalen på LCI konferansen, starter for mange med turer rundt omkring i distriktet; 
Langfoss, Vikinggaarden, Preikestolen og Røvær for å nevne noen. Bedagelig sjøbris, fiskesuppe og 
klar utsikt er formiddagen til de som ble med ut til Røvær, en av øyene ut i havet vest for Haugesund. 
Bedagelig rusler vi tilbake til hotellet og tar en liten powernap før kveldens galla. Den dagen du er på 
din første galla med Ladies Circle, forstår du raskt at skapet bør inneholde minst to gallakjoler. For 
det er ikke hvert år en får kle seg i gallakjole utenom bryllup. En etter en kommer svaiende i de flotte 
gallakjolene til førdrink på balkongen. Flere land samles til felles bildetagning og konferansier, magiker 
og band venter bak gardinene og er spent på sitt publikum. Det tar ikke lang tid før de finner ut at det 
er verdens enkleste gjeng å underholde. Tradisjoner tar oss igjennom første halvdel av kvelden før 
dansegulvet fylles med danseglade damer til langt på natt. Kveldens DJ endte i morgentimene med 
verdens beste dansepublikum som holdt ut absolutt alle sangene til endes. 

Vi avslutter ryddingen i møterommet vi har disponert denne uken og adrenalinet bruser i alle  
selv i en sliten kropp. Det er bestemt, vi skal prøve å samle hele klubben til neste års LCI Konferanse  
i Rotterdam, Nederland. Dette ga mersmak. Vi gleder oss til å treffe nye og gamle venner. 

Yours in Friendship and Service, 
Therese Steine Hagland, Nylig Avgått President 2018/2019 



VENNSKAP OG OMTANKE

Ladies CirCLe Norge

10Landsmøtet 2019 ladiescircle.no

LEDERMØTET 2018
I tradisjon tro arrangerte vi felles Ledermøte med RT i god side-by-side ånd. I år gikk turen til Sola.  
De fleste klubber var representert på Ledermøtet, noe vi var svært godt fornøyd med! Stemningen  
var på topp fra begynnelsen til slutt.

Landsstyrene har alltid styremøte på dagtid fredag og middag sammen på kvelden. Fredag hadde vi lyst 
til å gjøre en vri og inviterte alle som kom fredag til felles middag. Det ble stor suksess å ha felles samling 
fredagen siden så utrolig mange valgte å komme kvelden før. Vi fikk toppetasjen på hotellet, hadde to 
retters middag og en DJ som spilte etter maten. 

Lørdags morgen var Ledermøtet i gang. Vi hadde en innholdsrik dag med mye info fra LCI og LCN.  
Vi hadde også en fantastisk foredragsholder; Svein Harald Røine som gav oss en skikkelig boost.  
Han pratet om hverdagsmotet, virkelig inspirerende. Vi hadde også workshops hvor vi tok for oss  
den nye LC-portalen, «verv-en-venn», ledelse, økonomi og shop. Vi fikk veldig mye tilbakemeldinger  
på at det var helt supert.

På kvelden var det festaften med nydelig mat. LilleJohn Klemetsen underholdte underveis med sang. 
Han klarte virkelig å engasjere folk, og det endte opp med allsang og fullt dansegulv. 

Søndags morgen begynte vi med ekstraordinær generalforsamling. Da var det valg av neste års 
landsmøtearrangør. To flotte kandidater som stilte til valg. LC34 Fredrikstad avholder Landsmøtet i 2020.

Vi hadde trekning av klubber som fikk reisestøtte til LCI i Rotterdam og distriktsmøter etter det.

Etter det var det oppsummering og vel hjem.

Alt i alt var vi strålende fornøyd med Ledermøtet. Dette er et arrangement ALLE klubber burde sende 
sine ledere og nestledere på. Her får man all viktig informasjon som er bra å ha med seg i året man  
skal gå inn i.

President Kirsten
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MID TERM MEETING I KLAIPEDA, LITAUEN
Jentene fra LC Litauen hadde virkelig  
lagt seg i selen for at vi skulle ha et 
fantastisk opphold.

Denne helgen var den årlige lysfestivalen, 
og vi opplevde også Litauen’s nasjonaldag.

Fredagskveld var det «get together»  
party i toppetasjen på hotellet,  
med veldig bra underholdning. 

Lørdagen var det MTM møte.  
Vi fikk mye god info.

De er nå godt i gang med LC World  
som er den nye LCI-Portalen. 

Vi ble delt opp i grupper som skulle 
diskutere forskjellige temaer, som hvordan 
vokse, branding, digitalisering osv. 

Det ble også for første gang valgt en 
Distriktsleder for den nordiske regionen. 

Det ble Lina Nosevic fra Litauen som skal følge opp alle landene hun har ansvar for. Tilsvarende er valgt 
for de andre regionene.

Vi fikk også se film fra de to nye charity prosjektene som det skal velges mellom i Rotterdam.

Lørdags kveld var det galla. Da var det «blue mermaid» som var tema. Da skulle man velge  
noe blått. Hva som helst. Vi valgte blå boaer som farget noe helt sykt av...hehe

Det var nydelig pyntet og ordføreren i Klaipeda talte, spilte trompet og sang Frank Sinatras  
«It’s a wonderful world». Helt fantastisk. Det var mye bra underholdning denne kvelden også. 

Alt i alt – vi som var der var enige om at vi hadde hatt det helt topp.

Vi traff mange gamle kjente og skaffet oss nye bekjentskaper. Det er det som er så fantastisk med 
Ladies Circle. Det er som familiemedlemmer du ikke har møtt enda, når du treffer dem er det som  
vi har kjent hverandre bestandig.

President Kirsten
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ÅRSBERETNING NCP – TEAM RYNKEBY FRA 01.07 2018 – 21.04.2019 

Team Rynkeby ble valgt inn som årets Nasjonale Charity Prosjektet på Landsmøtet i Stavanger i mai 
2018. LC68 Ålgård overtok driften av prosjektet 1. juli 2018. Driften av charity siden på Facebook ble 
overført fra LC73 Sola. Året ble startet med planlagte innlegg på Facebook siden for å informere alle  
om hva Team Rynkeby dreier seg om. LC-Portalen ble også oppdatert med info om årets prosjekt. 

Målet med årets prosjekt, i tillegg til å samle inn penger til forskning på barnekreft, var å få logoen vår  
på årets sykkeltøy til alle rytterne som skal sykle Oslo-Paris for saken. I tillegg så var tanken å få til et 
godt samarbeid med Team Rynkeby slik at LCN blir snakket om i positiv forstand og at kjennskapen  
til oss vokser. Vi ønsker flere medlemmer og det gjør Team Rynkeby også (spesielt kvinner) så vi kan  
dra nytte av hverandre på det viset.

Mange klubber var tidlig ute med sine første innsamlinger, og noen klubber har også hatt besøk av 
representanter fra Team Rynkeby på sine møter. Gullpinsen fra Barnekreftforeningen er spesielt for 
årets prosjekt, og den har vi hatt for salg i LC-Shoppen. Denne pinsen har vi ingen utlegg på så alle 
kjøp går direkte inn på charitykontoen. Ledermøtet i september brakte inn ganske store summer, 
med både lotteri og mange medlemmer som kjøpte President Kirsten sin pin, samt gullpinsen fra 
Barnekreftforeningen. I tillegg ble det donert kr 20.000,- fra RTN under banketten. 

Shoplady Cecilie har vært en aktiv hjelper dette året; hun startet en Facebook-aksjon med donasjoner, 
samt introduserte ideen med salg av julesokker til inntekt for prosjektet. Vi var 3 klubber som deltok  
i salg av julesokker; LC43 Lillesand, LC35 Haugesund og LC68 Ålgård, noe som resulterte i over  
kr. 50.000,- i innsamlede midler.
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LC68 Ålgård arrangerte Julekalender med trekninger hver dag fra 1-24 desember. Alle i klubben var 
med å skaffet premier og solgte lodd til kalenderen. Vi fikk god hjelp av Team Rynkeby Rogaland 
med både loddsalget og premieinnhenting, noe som gjorde at vi endte opp på nesten kr. 70.000,- i 
innsamlede midler. Tangent Norge og 41 Norge hadde sin egen julekalender og samlet inn over 10.000,- 
til prosjektet. I tillegg fikk vi 10.000,- fra Geir Stangeland Maskin AS som valgte å gi sin årlige julegave til 
prosjektet (med D4 Tor Einar Jordbrekk fra RT52 Sola som pådriver).

Januar 2019 ble målet vårt med å få LCN logoen på alle sykkeltrøyene til Team Rynkeby Norge innfridd! 
LCN er nå stolt Platinasponsor for Team Rynkeby Norge i 2019! Vi klarte også få til et Sølvsponsorat for 
Round Table Norge på Team Rynkeby Rogaland siden de har vært med å støttet oss såpass mye dette 
året – i god side-by-side ånd. 

Det har pr. 21. april 2019 kommet inn kr 300 516,- til prosjektets konto. Det er et betydelig beløp  
som er samlet inn på 9 måneder. Vi ønsker å takke alle som allerede har bidratt på ulike måter,  
og vi håper at det fortsatt vil komme inn enda mer før prosjektet avsluttes 30. juni. 

Ålgård, 21 april 2019

På vegne av LC68 Ålgård: Bjørg Egeland, prosjektansvarlig 
LCN’s Charity Prosjekt 2018/2019: Team Rynkeby

Balanseregnskap pr 21.04.2019
Innsamlet 300 516 
Sponsorat utbetaling* -200 000 
Saldo 100 516

*For å få logo på sykkeltøy
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HILSEN FRA PRESIDENTEN
For et år, for en ære og for en opplevelse. Helt fantastisk.

Å ta landsstyreverv i LC er noe alle Circeliner burde få oppleve i løpet av sin medlemstid. Vennskapet man 
får til de andre landsstyremedlemmene er helt unikt. Akkurat som man har fått seg en ekstra familie.

Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt kjent med de alle. Både de jeg satt i styret med i fjor og i år.

Jeg har hatt to svært lærerike år og fått skikkelig innblikk i hvordan LC Norge drives.

Det er veldig spennende å kunne være med på å forme en organisasjon som denne. 

Det er jo ikke til å legge skjul på at det er en del arbeid, mange mail og mange telefonsamtaler  
og mye planlegging. Men når man ser resultatene av hva man har jobbet imot, så blir det bare  
ekstremt tilfredsstillende. Arbeidet man har lagt ned blir veldig verdt det.

Elsker også alle nye bekjentskaper jeg har fått med dere, og gleder meg til å bli kjent med  
enda flere i årene som kommer.

Det har jo vært et litt spesielt år i år, siden vår skjønne Visepresident Ann Charlene  
valgte å trekke seg ved nyttår.

Styret har håndtert situasjonen etter beste evne og vi har fordelt oppgavene hennes på best mulig måte.

Så da har det seg sånn at jeg stiller meg til disposisjon som president 2019/2020.

Det blir da min mulighet til å jobbe videre med de sakene som jeg gjerne skulle ha jobbet mer med.

Så hvis dere ønsker meg, blir jeg gjerne med på et videre eventyr i Ladies Circle Norge  
som President ett år til.

Kirsten Lauvrak 
President Ladies Circle Norge 2018/2019
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SAMMENDRAG AV ÅRET 
Landsstyret har valgt å legge styremøtene til arrangement i regi av LC-klubbene. Da har vi fått anledning 
til å møte arrangørklubbene og andre tilreisende medlemmer. I tillegg har vi fått promotert de fantastiske 
arrangementene vi har fått være med på. Dessverre klarer vi ikke å delta på alt, men vi prøver å rullere 
fra år til år.

Vi har hatt fokus på å gjøre vår nye nettside enda bedre. Vår Weblady har jobbet hardt for at den skal bli 
så funksjonell og så brukervennlig som mulig.

Vi har også i år hatt stort fokus på å få kontakt med alle klubbene. Vi hadde en ringerunde til samtlige 
klubber for å høre om arrangementer og klubbdrift generelt samt planer om rekruttering. Vi ser at det er 
noen som synes rekruttering kan være vanskelig og andre har venteliste. Så alle klubber har forskjellige 
utfordringer og behov. Vi synes det var helt fantastisk å få snakke med dere ledere. Så mye energi.

Så mye glede. 

For å skape engasjement rundt rekruttering har vi i år hatt lotteri. Vi ønsker at de medlemmene som 
er med å bidrar til at vår organisasjon blir større, kan bli premiert. Premien er nemlig årets høydepunkt 
i Ladies Circle Norge; å vinne deltakeravgiften til Landsmøtet i Trondheim. Vi gratulerer Ann Therese 
Nelson fra LC31 Nordre Follo!

I shoppen har vi hatt fokus på å ha ting vi kan bruke i hverdagen. Shoplady har tatt inn flere flotte  
nye produkter. Vi synes det er viktig å profilere LC i hverdagen og få folk interessert i oss. 

Vi er jo også veldig glad for at vi har fått 10-års pin og 100% pin. Disse ønsker vi at klubbene/ledere 
belønner sine medlemmer offisielt på sommermøtene. 

Charityprosjektet i år har vært Team Rynkeby. Et sykkellag som sykler til Paris for å samle inn penger  
til forskning på barnekreft. Vi er utrolig stolte og veldig glad for at vi har et eget charityprosjekt i LCN.  
Vi håper virkelig at det er noen som har et benkeforslag til et nytt charity prosjekt i Trondheim.  
Det er en stor mulighet til å få med seg mange til å støtte noe nettopp du brenner for.  
Vi gleder oss til å se hva vi totalt har klart å samle inn til Team Rynkeby på Landsmøtet.

Vi er også superglade for at vi har fått lansert vårt nettmagasin; Circeline Magasinet. Vi har nå gitt ut 
 tre magasiner. Det fjerde kommer etter Landsmøtet. Dette er noe vi virkelig synes er moro.  
Kom gjerne med innspill til stoff. 

Vi har underskrevet en avtale med Tangent Norge for å styrke vårt samarbeid.

Under LCI i Haugesund ble det vedtatt paragrafendringer, foreslått av LC Sverige,  
om styrket samarbeid mellom LC, RT, Tangent, 41 og Agora. 

Gjennom året har vi også informert om reisestøtte som medlemmene kan søke på. Vi har brukt opp 
reisebudsjettet som ble satt av for året, noe som er veldig gøy å se, da det viser at medlemmene  
er mer bevisst på at de kan søke reisestøtte. Forhåpentligvis vil det resultere i at flere ser hvor gøy  
det er å treffe andre Circeliner på tvers av landet om ikke også internasjonalt. 

Styret ønsker å takke for tilliten og gleder oss til å se mange av dere i Trondheim!
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Kirsten Lauvrak Therese Steine Hagland 
President 2018-2019 Nylig Avgått President 2018-2019

Livi Berg Fagerli Lena Nerdrum 
Landssekretær 2018-2020 Landskasserer 2017-2019

Cecilie Vigsnes Bjørg Egeland 
Shoplady 2017-2019 Weblady 2018-2020
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8. GODKJENNING AV REGNSKAP
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LCN budsjett  
2018 - 2019

LCN Regnskap  
pr. 31.03.19

Avvik

Inntekter 797 675 798 829 1 154 
Kostnader 797 675 782 580 -15 095 
Resultat 0 16 249 16 249

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital -638 046 -44 950 -682 996
Fond Enkekassen -75 748 4 300 -71 448
Fond for LCI-konferanse arrangør -14 307 -3 000 -17 307
Fond Nasjonale og internasjonale reiser -34 696 3 715 -30 981
Fond for reise til LCI-konferanse -95 168 180 -94 988
Annen langsiktig gjeld -219 919 5 195 -214 724
Annen kortsiktig gjeld -195 865 83 577 -112 288
Overføringer og disponeringer -28 700 28 700 -
Sum Gjeld og Egenkapital -1 082 530 72 523 -1 010 007

Holmestrand 12.04.19

Lena Nerdrum 
Landskasserer 2017 - 2019

LADIES CIRCLE NORGE 
Resultatregnskap 01.04.2018 - 31.03.2019

Saldobalanse 01.04.2018 - 31.03.2019

Inngående  
01.04.2018

Endring
Utgående  
31.03.2019

Eiendeler
Varelager og forskudd til leverandører 46 373 38 068 84 441 
Kortsiktige fordringer 35 090 -11 096 23 994 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 934 978 -99 402 835 576 
Sum Eiendeler 1 082 530 -72 523 1 010 007
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Note
LCN budsjett 
2018 - 2019

LCN Regnskap  
pr. 31.03.2019

Avvik

Inntekter

Kontingent 1 597 750 578 410 -19 340

Enkekassen 2 2 125 25 700 23 575

Intro 1 560 560

Matrikkel 1 720 720

Kontingentbasert tilskudd LCI Konferanser 3 19 800 19 820 20

Gebyr for uteblivelse av GF og LM 4 - 17 400 17 400

Salg LC Shop 5 145 000 153 320 8 320

Renteinntekter bank 3 000 2 010 -990

Andre inntekter - 888 888

Inntektsføring av avsetning for andre forpliktelser 6 30 000 - -30 000

Sum Inntekter 797 675 798 829 1 154

LADIES CIRCLE NORGE 
Resultatregnskap 2018/2019

Kostnader

Kjøp LC Shop 7 70 600 72 832 2 232

Webhotel/Regnskapsprogram/Intron 8 32 200 44 166 11 966

Representasjonstøy til Landsstyret 9 4 000 3 500 -500

Kontorrekvisita 10 2 000 1 437 -563

Matrikkelkostnad 11 35 000 24 500 -10 500

Diverse utgifter verv 12 9 500 8 500 -1 000

Porto 13 2 500 6 692 4 192

Styremøter 14 94 000 78 578 -15 422

Landsstyrets reiser 15 43 000 43 127 127

LCI-konferanser for Landsstyret 16 23 000 19 714 -3 286

Mid-Term Meeting (MTM) for Landsstyret 17 15 000 10 447 -4 553

Avsetning Landsstyrets honorarreiser 18 22 000 20 125 -1 875

Landsmøtet (GF) 19 90 000 87 216 -2 784

Ledermøtet (LM) 20 125 000 121 720 -3 280

Reisetilskudd Landsmøtet 21 50 000 49 980 -20

Avsetning til nasj/int. reiser 22 30 000 30 000 -

Utbetaling av Gebyr for uteblivelse på GF og LM 4 - 17 408 17 408

LCI-kontingent 23 65 250 58 775 -6 475

Gave, ikke fradragsberettiget 24 15 000 26 306 11 306

Overskudd salg President pin til Nasjonal Charity 25 38 000 32 250 -5 750

Overskudd salg LCI pin til LCI Charity 26 2 250 3 146 896

Avsetning til LCNs hjelpefond for LCI-arrangør 27 3 000 3 000 -

Styrking til Enkekassen 2 2 125 25 700 23 575

Styrking til Kontingentbasert tilskudd til LCI reiser 3 19 800 19 820 20

Øreavrunding -1 -1

Bank- og kortgebyr 28 2 000 2 539 539

Tilbakeføring av tidligere avsetninger 6 -30 021 -30 021

Diverse utgifter 29 1000 679 -321

Forsikringspremie (Lederkjede) 30 1450 - -1 450

Tap på fordringer 31 0 445 445

Sum kostnader 797 675 782 580 -15 095

Overskudd - 16 249,37 16 249,37
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Konto Note
Inngående 
01.04.2018

Endring
Utgående 

31.03.2019

Innkjøpte varer for videresalg 31 5 022 38 068 43 090

Varelager LC Shop 41 350 - 41 350

Varelager og forskudd til leverandører 46 373 38 068 84 441

LADIES CIRCLE NORGE 
Saldobalanse 01.04.2018 til 31.03.2019

Sum Gjeld og Egenkapital -1 082 530 72 523 -1 010 007

Overføringer annen egenkapital 36 -28 700 28 700 -

Overføringer og disponeringer -28 700 28 700 -

Annen påløpt kostnad 37 -28 348 17 782 -10 567

Avsatt til Landsstyrets honorarreiser -99 632 -2 049 -101 681

Avsetning for andre forpliktelser 38 -30 021 30 021 -

Nasjonal Charity -34 896 34 896 -

LCI Charity -2 968 2 928 -40

Annen kortsiktig gjeld -195 865 83 577 -112 288

Fond Enkekassen -75 748 4 300 -71 448

Fond for LCI-konferanse arrangør -14 307 -3 000 -17 307

Fond Nasjonale og internasjonale reiser -34 696 3 715 -30 981

Fond for reise til LCI-konferanse -95 168 180 -94 988

Annen langsiktig gjeld -219 919 5 195 -214 724

Annen egenkapital 36 -638 046 -44 950 -682 996

Egenkapital -638 046,11 -44 950 -682 996

Sum Eiendeler 1 082 530 -72 523 1 010 007

Kontanter, annen valuta (PayPal konto) 10 000 -1460 8 540

DNB (75751100175) 208 963 -154 338 54 625

LC Shop (15039901924) 1 568 32 232 33 800

Sparekonto (15033923543) 35 415 823 1 743 417 566

Honorarreiser (15039900340) 99 638 2 098 101 736

Reisetilskudd (15039901894) 39 169 -3 693 35 476

Enkekassen (15039900251) 71 477 6 71 483

Tilskudd LCI Reiser (15039900510) 74 032 21 002 95 033

LCI konferanser i Norge (15039900316) 14 308 3 008 17 315

Bankinnskudd, kontanter o.l. 934 978 -99 402 835 576

Andre forskuddsbetalte driftskostnader 34 66 090 -93 65 997

Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter mv. 66 090 -93 65 997

Kundefordringer 32 11 336 -7 896 3 440

Andre kortsiktige fordringer 33 23 754 -3 200 20 554

Kortsiktige fordringer 35 090 -11 096 23 994
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Note Post Kommentar

1 Kontingent Mindre medlemstilførsel enn budsjettert (utgjør ca. 28 medlemmer).  
Intro og Matrikkel er fra 01.05.2018 inkl. i Kontingent.

2
Enkekassen Innbetaling fra medlemmer som skal gå til Fond Enkekassen. Grunnet utbetaling fra fond  

i 2019 var det nødvendig å styrke fondet. Jmf. Statutt for LCNs Enkekasse punkt 5.

Styrking til Enkekassen Overføring til Fond Enkekassen etter innbetaling fra nye medlemmer og ekstrainnbetaling 
av eksisterende medlemmer.

3
Kontingentbasert tilskudd LCI Konferanser Innbetaling fra medlemmer, som skal gå videre til Fond Kontingentbasert tilskudd til  

LCI konferanser

Styrking til Kontingentbasert tilskudd til LCI reiser Overføring til Fond Kontingentbasert tilskudd til LCI konferanser fra medlemmer.

4
Gebyr for uteblivelse av GF og LM Inndrivelse av gebyr etter § 12, som skal betales videre til klubber som møter opp  

(se kostnad).

Utbetaling av Gebyr for uteblivelse på GF og LM Utbetaling av innbetalt gebyr etter § 12, som skal betales videre til klubber som  
møter opp (se inntekt). Avvik fra inntekt på 8 kr grunnet øreavrunding.

5 Salg LC Shop Økt salg fra LC Shop. Mange nye produkter i LC Shop.

6 Andre inntekter Ekstra innskudd til shopkonto.

7 Kjøp LC Shop Innkjøp av nye pins (Norges pin, Charter pin og 100 % pin). Varelager har økt i verdi.

8 Webhotel/Regnskapsprogram/Intron Ny webside ble dyrere enn antatt, gr. manglende budsjettering av moms.  
Kostnader i forbindelse med avvikling av gammel løsning.

9 Representasjonstøy til Landsstyret Representasjonstøy til Landsstyret som benyttes når de er ute å representerer LCN.  
Ekstra god avtale ved innkjøp.

10 Kontorrekvisita Utstyr til Shoplady

11 Matrikkelkostnad Ny leverandør av trykking og godt forhandlet frem avtale. Noe mindre opplag enn tidligere.

12 Diverse utgifter verv Årlig avsetning til Landsstyret som kompensasjon for diverse utgifter.  
Redusert avsetning grunnet VP avgang.

13 Porto Portoutgifter har økt fra tidliger år grunnet økte kostnader ved utsendelse av charterpakker, 
porto for shoputsending har nå blitt inkludert (tidligere var dette trukket fra i shopsalg).

14 Styremøter
6 Styremøter: Styremøtene organiseres slik at det ordnes med privat overnatting så langt 
det lar seg gjøre, for å holde kostnadsnivået nede. Styret har ikke vært fulltallig på alle 
møter, og det har redusert i mindre utgifter til reise.

15 Landsstyrets reiser Reiseutgifter og deltakelse ved bl.a representasjon på jubileum, intercitymøter, 
arrangementer (nasjonalt/Skandinavia ) og klubbmøter. 

16 LCI-konferanser for Landsstyret Reise, opphold og deltakelse for P, VP og delvis NAP i Haugesund.

17 Mid-Term-Meeting (MTM) for Landsstyret MTM i Klaipeda – reiseutgifter og deltakelse for P og LK.

18 Avsetning Landsstyrets honorarreiser
Årig avsatte midler som Landsstyremedlemmer kan benytte til reiser i LC sammenheng, 
nasjonalt og internasjonalt. Midlene må benyttes innen 3 år etter at man har fratrådt sitt 
verv. Redusert avsetning grunnet VP avgang.

19 Landsmøtet (GF) Utgifter for Landsstyret på Landsmøtet i Stavanger. Inkluderer også Presidentens middag, 
Visepresidentens cocktail. I tillegg byttebilletter med Danmark.

20 Ledermøtet (LM) Reiseutgifter for alle klubbdelegater og utgifter for Landsstyret.

21 Reisetilskudd Landsmøtet LCN fordeler reisetilskudd på kr. 50 000,- til alle oppmøtte klubber.  
Avvik grunnet desimaler i utregningen.

22 Avsetning til nasj/int. reiser Årlig avsetning til Fond.

23 LCI-kontingent LCI kontingent er betalt utfra en medlemsmasse på 902 medlemmer.  
Lavere medlemstall enn budsjettert.

24 Gave, ikke fradragsberettiget Gaver ved representasjoner, homehosting og til bidragsytere på Landsmøtet  
og gaver til avgått Landsstyre 2017/2018. I tillegg investering på fremtidige gaver.

25 Overskudd salg President pin til Nasjonal Charity Overskudd etter shopsalg av PIN minus kostnader ved kjøp.

26 Overskudd salg LCI pin til LCI Charity Overskudd etter shopsalg av PIN minus kostnader ved kjøp.

27 Avsetning til LCNs hjelpefond for LCI-arrangør Årlig avsetning til Fond fram til fondet er på minimum kr. 25 000,-

28 Bank- og kortgebyr Økte bankkostnader grunnet valg om oppsplitting mellom faktura og tilskuddsutbetaling.  
I tillegg til kostnader i forbindelse med bruk av VIPPS ved shopinnbetaling.

29 Diverse utgifter Bl.a. navneskilt med magnet til Landsstyret.

30 Forsikringspremie (Lederkjede) Ingen forsikring i år.

31 Tap på fordringer Tap på utestående fra tidligere shopsalg.

LADIES CIRCLE NORGE 
Noter Regnskap 2018/2019
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Note Post Kommentar

31 Innkjøpte varer for videresalg Endring i varebeholdning. Flere store pins innkjøp for fremtiden.

32 Kundefordringer Til gode fra klubber/medlemmer fra regnskapsåret 2018/2019.

33 Andre kortsiktige fordringer
Til gode fra klubber/medlemmer fra regnskap t.o.m. 2016/2017. 
Utestående anses ikke mulig å inndrive og vil budsjetteres inn  
som tap i de neste 4 årene framover.

34
Andre forskuddsbetalte 
driftskostnader

Forhåndsbetalte regninger som skal regnskapsføres i regnskapsåret 
2019/2020. Hovedsakelig til Landsmøtet 2019, LCI 2019 og AGM  
i Sverige.

35 Sparekonto (15033923543)
Sparekonto tilsvarer minimumskravet for LCNs  
frie egenkapital på kr. 400 000,- iht. § 7.8.

36 Annen egenkapital Endring er årets overskudd og tidligere års udisponibelt resultat.

37 Annen påløpt kostnad
Kostnader som gjelder Landsstyrets siste styremøte som avholdes etter 
regnskapsårets slutt og Landsstyrets planlagte reiser siste helg i mars.

38 Avsetning for andre forpliktelser
Iht. vedtatte budsjett 18/19 skulle tidligere avsetning for andre forpliktelser 
tilbakeføres til Regnskap for å benyttes til investering av ny Webløsning.

LADIES CIRCLE NORGE 
Noter Saldobalanse 2018/2019
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Resultatregnskap Note
Resultat  
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat  
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Kontingent 2 25 700 4 275

Utgifter
Utbetaling 30 000 30 000

Overskudd / Underskudd -4 300 -25 725

LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

Enkekassen 01.04.2018 - 31.03.2019

Note 2. 
I følge statutten skal saldo på enkekassefondet til enhver tid  
utgjøre minimum kr. 60 000,-. Det har vært en utbetaling i år.

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 75 748 101 473
Utbetalinger -30 000 -30 000
Innbetalinger 25 700 4 275
Utgående balanse 71 448 75 748
Hovedbok -71 448
Avvik -0
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LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

Kontingentbasert tilskudd til LCI-konferanser 01.04.2018 - 31.03.2019

Note 3.
Tilskudd utbetalt til 4 av 8 klubber som ble trukket ut på ledermøtet på 
Sola. Forutsetning for å få utbetalt reisetilskudd er deltakelse på AGM 
og innsendelse av påkrevd dokumentasjon iht statutten

Resultatregnskap Note
Resultat 
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat 
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Kontingent 3 19 820 21 140

Utgifter
Bevilget tilskudd 40 000 40 000

Overskudd / Underskudd -20 180 -18 860

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 95 167 109 027
Utbetalinger -20 020 -35 000
Innbetalinger 19 820 21 140
Utgående balanse 94 967 95 167
Hovedbok -94 988
Avvik -21



VENNSKAP OG OMTANKE

Ladies CirCLe Norge

25Landsmøtet 2019 ladiescircle.no

LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

LCN hjelpefond 01.04.2018 - 31.03.2019 
(For arrangører av LCI konferanser i Norge)

Note 27.
I følge hjelpefondets statutter skal fondets størrelse være minimum kr. 25 000,-.  
Dette fondet økes ved at det settes av kr. 3 000,- hvert år til saldo er over dette beløpet.

Resultatregnskap Note
Resultat 
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat 
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Overført fra hovedbok -

Utgifter
Bevilget tilskudd 27 3 000 3 000

Overskudd / Underskudd -3 000 -3 000

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 14 307 11 307
Utbetalinger -
Innbetalinger 3 000 3 000
Utgående balanse 17 307 14 307
Hovedbok -17 307
Avvik -
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LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

Nasjonale/Internasjonale reisetilskudd 01.04.2018 - 31.03.2019

Note 22.
Det skal årlig avsettes kr. 30 000,-. Kontoen skal dog ikke overstige kr. 40 000,-. 
Inneværende år er det utbetalt kr. 33 715,- noe som medfører at utgående  
balanse blir under maksimum.

Resultatregnskap Note
Resultat 
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat 
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Budsjetterte kostnader 22 30 000 30 000-

Utgifter
Utbetalt reisestøtte 33 715 35 304 

Overskudd / Underskudd -3 715 -5 304

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 34 696 40 000
Utbetalinger -33 715 -35 304
Innbetalinger 30 000 30 000
Utgående balanse 30 981 34 696
Hovedbok -30 981
Avvik -



VENNSKAP OG OMTANKE

Ladies CirCLe Norge

27Landsmøtet 2019 ladiescircle.no

LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

LCI Charity prosjekt 01.04.2018 - 31.03.2019

Note
Det er solgt 368 av 400 innkjøpte LCI pins i 2018/2019.

Resultatregnskap Note
Resultat 
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat 
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Salg av Charity pin 10 950-
Loddsalg Ledermøtet 10 734 14 148
Overskudd av Charity pin 3 146

Utgifter
Kjøp Charity pin LCI 11 765 

Overskudd / Underskudd 13 880 13 333

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 2 968 5 635
Utbetalinger -16 808 -16 000
Innbetalinger - -
Overført fra årets  
resultatregnskap

13 880 13 333

Utgående balanse 40 2 968
Hovedbok -40
Avvik 0
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LADIES CIRCLE NORGE 
Fondsregnskap 2018/2019

LCN Charity 01.04.2018 - 31.03.2019

Note 
Utbetaling gjort til Nasjonalt Charityprosjekt 2017/2018 “Min dag i dag”  
og 2018/2019 “Team Rynkeby”.

Resultatregnskap Note
Resultat 
01.04.18  

- 31.03.19

Resultat 
01.04.17  

- 31.03.18
Inntekter
Salg av President Kirsten pin 31 572
Loddsalg på Ledermøtet 12 797 14 147
Rynkeby charitysøndag 30.9 5 905
Overskudd av salg av  
President Kirsten pin

32 250

Bedriftssponsing til  
Chartity via LCN

10 000

Utgifter
Kjøp av Kirsten pin 9 861

Overskudd / Underskudd 60 952 35 858

Balanse Note
Balanse  

pr. 31.03.19
Balanse  

pr. 31.03.18
Inngående balanse 34 896 54 139
Utbetalinger “Min dag i dag” -34 896 -55 101
Utbetaling til “Team Rynkeby” -60 952
Overført fra resultatregnskapet 60 952 35 858
Utgående balanse 0 34 896
Hovedbok -
Avvik 0
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9. INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING  
9.a) Saker fra Landsstyret 
Forslag til lovendringer krever 2/3 flertall

 Sak 9.a.1 Matrikkelen 
Landsstyret har fått inn et forslag fra LC70 Oslo som omhandler trykk av Matrikkelen.  
Sammen har vi utarbeidet et forslag som blir lagt frem av Landsstyret.

Matrikkel blir kun trykket opp i papirformat til klubbstyret og nye chartrede medlemmer.  
Matrikkelen vil være tilgjengelig for alle på LC-Portalen. De medlemmene som fremdeles  
ønsker å få matrikkelen kan via sin klubbsekretær bestille den kostnadsfritt før opptrykk  
15. august hvert år og får den da utlevert på Ledermøtet det året.

Begrunnelse:  
Landsstyret mener at det er viktig at nye medlemmer får et helhetlig bilde av  
Ladies Circle Norge og får en håndfast lovverk, samtidig som at klubbstyret er  
oppdatert på lover og regelverk og kan ha dette lett tilgjengelig på klubbmøter.  
Ved å redusere produksjon av Matrikkelen vil vi også være med på å bedre miljøet. 

Forslag krever alminnelig flertall

Sak 9.a.2 Ny ordlyd i §12. Gebyrer i LCN

Dagens ordlyd: 
12.1  Ved for sen innbetalt årskontingent i henhold til betalingsfrist 1.9 på faktura og en mottatt 

purring, belastes klubben et gebyr på kr 200,-.per aktive medlem, likevel minimum kr 1000,-  
og maksimum kr 2.500,-

12.2  Ved uteblivelse fra generalforsamling på landsmøtet belastes klubben med kr. 100,- per  
aktive medlem, likevel minimum kr. 1.000,- og maksimum kr. 2.500,-. Eventuelle gebyrer  
blir fordelt til deltakende klubber på landsmøtet. Dokumentasjon på at klubben har deltatt  
skjer gjennom signatur av oppmøteliste. Det er klubbens ansvar å sørge for å signere 
oppmøtelisten under generalforsamlingen.

12.3  Ved uteblivelse fra ledermøtet, belastes klubben med kr. 100,- per aktive medlem, likevel 
minimum kr. 1000,- og maksimum kr. 2.500,-. Eventuelle bøter blir fordelt til deltakende klubber  
på ledermøtet. Dokumentasjon på at klubben har deltatt skjer gjennom signatur av 
oppmøtelisten. Det er klubbens ansvar å sørge for å signere oppmøtelisten under ledermøtet.

Ny ordlyd 
12.1  Ved for sen innbetalt årskontingent i henhold til betalingsfrist 1.9 på faktura  

og en mottatt purring, belastes klubben et gebyr på kr 200,-.

12.2  Ved uteblivelse fra Generalforsamling på Landsmøtet belastes klubben med kr. 100,- per aktive 
medlem, likevel minimum kr. 1 000,- og maksimum kr. 2 500,-. Eventuelle gebyrer blir gitt til 
Fond Nasjonale og internasjonale reisetilskudd. Dokumentasjon på at klubben har deltatt skjer 
gjennom signatur av oppmøteliste. Det er klubbens ansvar å sørge for å signere oppmøtelisten 
under Generalforsamlingen.
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12.3  Ved uteblivelse fra Ledermøtet, belastes klubben med kr. 100,- per aktive medlem, likevel 
minimum kr. 1 000,- og maksimum kr. 2 500,-. Eventuelle bøter blir gitt til Fond Nasjonale  
og internasjonale reisetilskudd. Dokumentasjon på at klubben har deltatt skjer gjennom 
signatur av oppmøtelisten. Det er klubbens ansvar å sørge for å signere oppmøtelisten  
under Ledermøtet.

Begrunnelse: 
12.1  På et tidspunkt må det i matrikkelen ha blitt kopiert inn feil tekst. Urimelig å kreve  

gebyrer for ubetalt faktura iht. antall medlemmer i klubben. 200 kr er tilstrekkelig.

12.2  Landsstyret ønsker at våre medlemmer skal få ta del i nasjonal og internasjonale 
arrangementer, og ved økt tilskudd til dette fondet vil det være flere som kan få tildelt 
reisestøtte. Innbetalte gebyrer vil derfor fortsatt tilfalle våre medlemmer, selv om det ikke 
er direkte via egen klubb som i dag. Det vil også forenkle og effektivisere utbetaling av 
budsjetterte tilskudd til klubber for deltakelse på Landsmøtet, da LCN slipper å vente  
på innbetaling av gebyrer fra de som ikke deltok, før utbetaling.

12.3 Samme argument som i punkt 12.2

Forslag krever alminnelig flertalll

Sak 9.a.3 Statutter for nasjonale og internasjonale reisetilskudd, pkt. 2 side 36

Dagens ordlyd:  
Det avsettes årlig et beløp kr. 30.000. Evt. ubenyttede midler blir overført til neste LC regnskapsår. 
Kontoen skal dog ikke overstige kr. 40.000. Potten deles på hvert halvår og det utbetales 
maksimum kr. 15.000,- fra 1. april til 1. oktober, og resterende fra 1. oktober til 31.mars.

Ny ordlyd: 
Det avsettes årlig et budsjettert beløp med minimum kr. 30.000. Evt. ubenyttede midler  
blir overført til neste LC regnskapsår. Potten deles på hvert halvår. 

Begrunnelse: 
Vi ønsker å avsette et beløp på minimum 30.000 og ikke ha et tak på 40.000 da det kan komme 
tider vi ser mulighet til å avsette mer. Årsaken til at vi ønsker å ta bort maksimumsbeløp for 1. halvår, 
er for å fordele etter antall medlemmer som søker.

Forslag krever alminnelig flertall

Sak 9.a.4 Statutter for nasjonale og internasjonale reisetilskudd, pkt. 3 side 36

Dagens ordlyd: 
Det kan søkes før reisen eller inntil fire uker etter reisen og eget søknadsskjema.  
Et medlem kan motta inntil 10 % av reisepotten pr LC regnskapsår.
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Ny ordlyd: 
Det kan søkes før reisen eller inntil fire uker etter reisen og eget søknadsskjema.  
Et medlem kan motta inntil kr. 3 000,-i reisetilskudd pr. LC regnskapsår (01.04. - 31.03)

Begrunnelse: 
Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal få reise og oppleve LC verden.

Forslag krever alminnelig flertall

Sak 9.a.5 § 9 Landsstyret, pkt. 9.5 side 34

Dagens ordlyd: 
I landsstyrets budsjett settes det årlig av et beløp som fordeles på landsstyrets representanter  
etter endt år. Dette er honorar til reise i LC-sammenheng. Honoraret utbetales mot innlevering  
av reiseregning til Landskasserer innen tre år etter endt verv.

Ny ordlyd: 
I Landsstyrets budsjett settes det årlig av et beløp som fordeles på Landsstyrets representanter 
etter endt år. Dette er honorar til reise i LC-sammenheng. Honoraret utbetales mot innlevering  
av reiseregning til Landskasserer. Avsatt honorar må brukes innen tre år etter endt verv.  
Evt. restverdi av avsatt beløp som ikke er tatt ut innen frist, blir overført til Fond Nasjonale  
og internasjonale reisetilskudd, slik at det kan komme andre medlemmer til gode.

Begrunnelse: 
I dag har vi ingen praksis på hva vi skal gjøre med ubrukte midler,  
og vi ser derfor at det vil være avklarende med en slik spesifisering i §.

Dette er et lovendringsforslag og krever 2/3 flertall

Sak 9.a.6 § 13 Nasjonal charity prosjekt, pkt.11 side 36

Dagens ordlyd 
Landsstyret finner aktuelle kandidater til det nasjonale charity prosjekt.

Ny ordlyd: 
Valgkomiteen finner aktuelle kandidater til det Nasjonale Charity Prosjektet.

Begrunnelse: 
Vi ønsker endring grunnet dagens praksis.

Dette er et lovendringsforslag og krever 2/3 flertall
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Sak 9.a.7 § 13 Nasjonal charity prosjekt, pkt. 12

Dagens ordlyd: 
Ingen

Ny ordlyd: 
Leder av Nasjonalt Charity Prosjekt skal ikke ha verv i Landsstyret.

Begrunnelse: 
Verv i Landsstyret kombinert med å lede et charity prosjekt vil gi en for stor arbeidsmengde.

Dette er et lovendringsforslag og krever 2/3 flertall

Sak 9.a.8 Ny ordlyd i Matrikkelen

Dagens ordlyd: 
Alle steder det står referert til intron, websiden eller web.

Ny ordlyd: 
Alle steder nevnt ovenfor byttes til LC-Portalen.

Begrunnelse: 
Intron eksisterer ikke lenger så det passer bedre å oppdatere ordlyden.

Forslag krever alminnelig flertall

Sak 9.a.9 Endringer i Håndboken 

Landsstyret ønsker å stå fritt til å gjøre nødvendige endringer i Håndboken.

Begrunnelse: 
Verv og drift endrer seg kontinuerlig med nyere teknologi og oppdateringer  
etter beste praksis.Derfor bør de anbefalte retningslinjene også følge tiden.

Forslag krever alminnelig flertall

9.b) Saker fra klubbene 
Forslag til lovendringer krever 2/3 flertall

  Vi viser til punkt 9.a.1.

10.  BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR OG  
FASTSETTELSE AV KONTINGENT TIL LCN
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LADIES CIRCLE NORGE 
Budsjett for 2019/2020

KOSTNADER Note Totalbudsjett
Kjøp til LC Shop 3 60 000
Web/Regnskapsprogram 4 14 734
Rep. tøy Landsstyret 5 6 000
Kontorrekvisita 6 3 639
Matrikkelkostnader 7 25 000
Diverse utgifter verv 8 9 500
Porto 6 000
Styremøter 9 100 000
Landsstyrets reiser 10 45 000
LCI-konferanser for Landsstyret 11 25 000
Mid-Term Meeting (MTM) for Landsstyret 12 15 000
Landstyrets honorarreiser 13 25 500
Landsmøte (Generalforsamling – GF) 14 103 000
Ledermøte (LM) 15 125 000
Reisetilskudd Landsmøte 50 000
Avsetning til nasj/int. reiser 30 000
Utbetaling av gebyr for uteblivelse på GF og LM -
LCI-kontingent 16 66 372
Gaver etc. 17 12 000
Avsetning til LCNs hjelpefond for LCI-arrangør 18 3 000
Styrking til Enkekassen Fond 1 2 500
Styrking til Kontingentbasert tilskudd til LCI reiser Fond 1 20 320
Bank- og kortgebyr 2 500
Revisor -
Overskudd salg President Pin til Nasjonal Charity 19 38 000
Overskudd salg LCI Pin til LCI Charity 20 2 250
Forsikringspremie 1 450
Diverse utgifter 1 000
Tap på fordringer 21 5 000
SUM KOSTNADER 797 765

INNTEKTER Note Totalbudsjett
Kontingent: årlig – chartring 1/1 og 1/2 år 1 626 945
Enkekassen 1 2 500
Kontingentbasert tilskudd til LCI konferanser 1 20 320
Salg LC Shop 2 145 000
Andre inntekter -
Gebyr for uteblivelse av GF og LM -
Renteinntekter bank 3 000
SUM INNTEKTER 797 765

Overskudd/underskudd 0
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LADIES CIRCLE NORGE 
Noter Budsjett 2019/2020

Note Total

1

Budsjettet baseres på tall hentet fra oversikt 11.04.2019 

Aktive medlemmer 916 uten reflektanter og de som går ut på alder sommer 2019 916 x 620 567 920

Kontingent chartring 1/1 årlig LCN 55 x 705 38 775

Kontingent chartring 1/2 årlig LCN 45 x 450 20 250

626 945

Enkekassen, inntekt blir ført til fond 100 x 25 2 500

Kontingentbasert tilskudd LCI Konferanser, inntekt blir ført til fond (916 +100) x 20 20 320

649 765

2
Salg av President pin (Chartity LCN) og LCI pin (Charity LCI) selges via LC Shop.  
Disse inntektene vil etter fratrekk på kost gå til enhver tids Charity.  
Vi mener i tillegg at salg vil ligge på 2018/2019 nivå.

145 000

3
Varekosten er satt utfra budsjettert salg og nye varer som kommer inn.  
Inkluderer kjøp av LCN og LCI pin.

60 000

4
Host av Webside, Regnskapsprogram FIKEN, fotografering av Landsstyret  
og evt. kostnader for vedlikehold av Web.

14 734

5 Representasjonstøy til Landsstyret som benyttes når de er ute og representerer LCN. 6 000

6 Kontorrekvisita økes da det skal kjøpes inn rekvisita til bruk ifbm. rekruttering/chartring. 3 639

7 Kostnader til matrikkel er budsjettert ut fra 1 100 eksemplarer. 25 000

8 Diverse utgifter verv (kjøring til post, internett, print, telefonutgifter m.m). 9 500

9
6 Styremøter: Styremøtene organiseres slik at det ordnes med privat overnatting 
så langt det lar seg gjøre, og reiser bestilles tidlig for å holde kostnadsnivået nede. 
Økning fra i fjor gr. økende reisekostnader.

100 000

10
Reiseutgifter og deltakelse ved bl.a representasjon på jubileum, intercitymøter, 
arrangementer (nasjonalt/skandinavia og Side-by-Side) og klubbmøter.

45 000

11
Posten gjelder budsjetterte kostnader ved deltakelse på LCI-konferansen  
i Haugesund. Utgifter for P og VP og til dels NAP dekkes av LCN.  
Deltageravgift og reiseutgifter for NAP refunderes delvis av LCI.

25 000

12 MTM - utgifter til reise og deltakelse for P og VP. 15 000

13
Det avsettes årlig kr 25 500 til styrets honorarreiser. Dette er midler som 
styremedlemmer/tidligere styremedlemmer kan benytte til reiser  
i LC sammenheng, nasjonalt og internasjonalt. 

25 500

14
Utgifter for Landsstyret på Landsmøtet i Stavanger. Inkluderer også  
Presidentens middag, Visepresidentens cocktail. En byttebillett for  
utenlandsk gjest er inkl. og deltaker fra “verv-en-venn” lotteri.

103 000

15
I utgiftene til Ledermøtet inngår reise, deltakelse og opphold for Landsstyret. 
Ledermøterkoordinator (50 %). Reiseutgifter til en delegat fra alle klubbende.  
Utgifter skal også dekke møterom, lydanlegg og foredragsholder etc.

125 000

16 LCI-kontingenten er budsjettert med (916+20) x €7 (1€=10,13) 66 372

17
Gaver, bannere i forbindelse med jubileum, LCI og LCN arr. samt MTM,  
til Landsmøte arr., div. priser, mimrenåler etc.

12 000

18
LC Norge arrangerer LCI i 2018. Det ble gitt støtte på 15 000 til arrangørklubb  
når LCI arrangør ble valgt i 2015. Årlig skal det settes av kr. 3 000,- til det er  
spart opp til 25 000 på Fondet.

3 000

19 Med forutsetning at vi selger alle president pin hvor overskuddet skal gå til charity LCN. 38 000

20 Med forutsetning at vi selger alle Charity pin som LCN har kjøpt er dette overskuddet. 2 250

21
Tap på andre kortsiktige fordringer forut for 2017/2018 budsjetteres med et tap  
på kr. 5 000,- de neste 3 årene og restsaldo på kr. 5 554,- det 4. året. 

5 000
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11. VALG AV LANDSMØTEARRANGØR 2021
LC11 og RT20 Tønsberg stiller til valg som felles Landsmøtearrangør i 2021.
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12. VALG AV LANDSSTYRE
Kandidater til Visepresident 2019-2020

Jeg kommer fra LC21  
Mo i Rana, og har vært 
medlem i LC siden 2010. 

For meg betyr Ladies Circle 
nettverksbygging, vennskap, 
flotte mennesker og folk med  
et felles mål. Det betyr nasjonalt 
og internasjonalt engasjement, 
opplevelser, arrangementer, 
charity-prosjekter, og  
positive livsendringer.

Hvis jeg blir valgt vil jeg bidra  
til at vi fortsetter det arbeidet  
vi har hatt i mange år, reise, 
skape relasjoner, og ha det  
både seriøst og gøy med 
boardies og alle andre ;)

Ivana Steiro, LC21 Mo I Rana
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Hei alle LC damer i Norge! Jeg heter Ane, og har veldig lyst til å bli visepresident!  

Allerede siden jeg i 2015 deltok på mitt første landsmøte på Gjøvik, som blå Stratos ku, har jeg hatt et 
stort ønske om å få sitte i landsstyret, og få være med å bidra.  

Jeg ble introdusert for Ladies Circle i 2013 da jeg ble invitert på 
damebingo hos LC77 Nordhordland, og etter det var veien kort 
til medlemskap. Jeg har vært både seremonimester og sekretær 
i egen klubb, og har hatt det veldig gøy. Min opplevelse av LC er 
at det er en organisasjon som har plass til alle, og som tar i mot 
alle med åpne armer.  Dette har vært særlig viktig for meg, og 
det er det som gjør det så lett å kunne gå «all in».  

Jeg bor på en liten gård i Lindås kommune litt nord for Bergen 
sammen med samboeren min, som er RT mann, jenta mi på 13 
år og sønnen min, som i skrivende stund er 6 uker. Jeg er 
barnevernspedagog av yrke, og har snart en master i offentlig 
ledelse og administrasjon som jeg har tatt i tillegg til jobb. På 
fritiden er det, i tillegg til Ladies Circle, familien min som i 
hovedsak får min oppmerksomhet, og av hobbyer må strikking, 
båtliv og matlaging nevnes. 

Jeg er en positiv jente som er lett å bli kjent med. Jeg elsker å le, 
spesielt sammen med flotte mennesker. Ellers er jeg veldig glad i 
å glede meg til ting som skal skje, og jeg liker ikke å gå glipp av 
noe. Jeg liker å bli utfordret, og prøver å leve etter Pippi sine ord 
– «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert». Jeg er også 
overbevist om at Pippi har rett når hun sier at dersom en er stille 
for lenge, så visner tungen!  

Avslutningsvis må jeg få si at jeg har utrolig lyst til å være en del 
av det neste landsstyret i rollen som visepresident, og på den 
måten få møte og prate med så mange av dere flotte damer i 
hele Norge. Jeg gleder meg til å få gitt tilbake litt av all den 
omsorgen jeg har blitt møtt med! 
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Kandidat til Landskasserer 2019-2021

Mitt navn er Camilla, jeg kommer fra Bergen og søker herved 
på vervet som kasserer for 2019-2021. 
Jeg er 37 år gammel og har vært med i LC05 Bergen siden 2016 
(chartret i 2017). På disse årene har jeg hatt verv som kasserer 
og nestleder. 
 
På få år har jeg fått mange fine opplevelse i regi av Ladies 
Circle Norge. Landsmøte i Alta, LCI i Haugesund, veldig 
kjekke og spennende møter med LC05 Bergen og Intercity med 
de andre klubbene i distriktet for å nevne noen av opplevelsene. 

Nå ser jeg frem til både Landsmøte i Trondheim og LCI i Rotterdam. 
 
Jeg er mor til to, jente på 6 år og gutt på 4 år, og gift med Truls.  
Jeg er utdannet sivilingeniør med master i industriell økonomi og teknologiledelse, og jobber i 
dag som prosjektleder i Forsvarsbygg på Haakonsvern i Bergen. 
 
Utenom jobb og familieliv så bruker jeg tiden min på venner både i og utenfor LC. Jeg setter 
veldig pris på alle jeg har rundt meg og prøver å gi så mye jeg kan av meg selv og min tid.  
 
Fra jeg ble med i LC har jeg tenkt at jeg skulle søke en rolle i landsstyret om muligheten bød 
seg. Muligheten kom brått på i år, men ikke for brått. Jeg er veldig klar for å gå inn i rollen 
som landskasserer og ser frem til både oppgaven og fellesskapet som venter om jeg får dette 
vervet. 
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Kandidat til Shoplady 2019 - 2021

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Søknad på shoplady 2019-2021 

 

Jeg ønsker med dette å søke på vervet som shoplady for 2019‐2021.  
Mitt navn er Helene Dønheim, jeg hører hjemme i LC48 Bergen selv om jeg opprinnelig er 
nordmøring.  
Jeg er 39 år gammel, bor med min samboer og våre to jenter på 7 og 10 år pluss katten Sofus. 
 
I ledige timer hvor jeg ikke er på jobb eller med familie bruker jeg fritiden min på turer i fjellet, 
gjerne en god bok og sosialt med venner. 
 
Ved en ren tilfeldighet kom jeg inn i LC48 i 2017 og har ikke angret en dag på at jeg møtte opp på 
mitt første møte.  
 
For meg handler LC om å treffe nye mennesker som jeg kanskje ikke ellers ville fått anledning til å 
møte, besøke bedrifter jeg aldri har hørt om før og en hel rekke opplevelser som man kanskje 
ikke ellers ville fått.  
 
I LC har jeg prøvd meg på crossfit til beina ikke vil bære, jeg har danset Capoeira til alles 
underholdning og satt gamle naturfags kunnskaper på prøve da vi fikk lære mer om partikkel 
terapi.  
 
Jeg ble chartret på generalforsamlingen og gikk så rett inn i styret i egen klubb som kasserer. Jeg 
sitter fremdeles i styret, men nå som nestleder.  
 
I mai skal jeg delta på mitt første landsmøte og jeg gleder meg veldig. Jeg deltok på LCI AGM i 
Haugesund i fjor, noe som var så gøy at avgjørelsen om å reise til LCI AGM i Rotterdam ble tatt 
samme helg og reisen er allerede i boks.  

Jeg er utdannet innen logistikk og jobber i 
dag med innkjøp og logistikk i olje 
industrien. Jeg tenker at min bakgrunn 
kombinert med en stor interesse for design 
kan være en fin sammensetning for å få 
frem produkter som markedsfører LCN til 
en riktig pris. 
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13. VALG AV REVISOR
Silje Heidisdatter, LC14 Oddar 
Linda Albrektsen, LC09 Kristiansand

14. VALG AV LEDERMØTEKOORDINATOR
Linn Rosemary Johansen Kristiansen, LC39 Elverum

15. VALG AV NASJONAL CHARTIY PROSJEKT
Ingen innkomne prosjekt – benkeforslag mottas

16. VALG AV VALGKOMITÉ
Therese Steine Hagland, Nylig Avgått President 
Linn Rosemary Johansen Kristiansen, LC39 Elverum 
Silje Helen Gjetøy Førde, LC23 Molde

17. INNSETTELSE AV NYTT STYRE

18. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE ÅR


