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INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021  

Agenda for LCN Generalforsamling,   
Lørdag 29. mai 2021, kl. 11:00  

Digitalt gjennomført 

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 2022  

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  ♥       

 

Avslutning 
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LANDSSTYRETS ÅRSBERETNING 2020/2021 

Ordinær Generalforsamling ble avviklet på zoom fra Stavanger 

lørdag 19 september 2020.  

 

LANDSSTYRET I LADIES CIRCLE NORGE   

HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING I 2020/2021 

 

President fra 20 september-17 januar:  Ivana Steiro LC03 Trondheim 

President fra 18 januar- 30 juni:   Kirsten Lauvrak, LC37 Grimstad,  

Visepresident:     Gro O. Jenssen, LC24 Brattvåg 

Nylig Avgått President:  Kirsten Lauvrak, LC37 Grimstad (har hatt 

NAP sine oppgaver i tillegg til Presidentens 

det siste halve året) 

Landssekretær:     Ida Marie Gjetøy, LC23 Molde 

Landskasserer:     Camilla A. Lien, LC05 Bergen  

Shoplady:      Helene Dønheim LC05 Bergen 

Weblady:      Silje Heidisdatter, LC14 Odda 

 

Andre oppgaver i LCN i 2020/2021 

Revisor:      Lena Nerdrum, LC56 Holmestrand  

Revisor:      Silje Liaseth Vinjevoll, LC08 Ørsta  

Leder Valgkomitè:     Kirsten Lauvrak, LC37 Grimstad 

Valgkomitè:      Eirin Malene Liadal, LC08 Ørsta  

Valgkomitè:     Therese Juul, LC09 Kristiansand 

Ledermøtekoordinator:  Linn Rosemary J. Kristiansen, LC39 

Elverum (01.01.2020-31.12.2020) 

Ledermøtekoordinator:  Hege Folkvord Nordli, LC02 Sandnes 

(01.01.2021-31.12.2021)  

Redaktør:  Bjørg Egeland, LC68 Ålgård (sept 2020 - jan 

2021) 
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LANDSSTYRETS STYREMØTER I 2020/2021  
 
September 2020 
Oppstart søndag morgen, styremøte i forbindelse med Ledermøte samme dag. 

  

November 2020  

Styremøte på zoom 

 

Desember 2020 

Styremøte på zoom 

 

Januar 2021  

3 styremøter på zoom 

 

Februar 2021 

Styremøte på zoom 

Styremøte i forkant av zoom nasjonalt LC møte 

Styremøte med RT og LM komité. 

Zoom møte med D1 

Mars 2021  

Styremøte på Sandøy  

 

April 2021 

Styremøte på zoom i forkant av zoom nasjonalt LC møte. 

Mai 2021  

Styremøte på zoom 

Styremøte i Tønsberg i forkant av Landsmøtet. 
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HANDLINGSPLAN FOR LCN 2020/2021  

Landsstyrets ambisjon har vært å videreføre organisasjonens mål det siste året på 
en god måte.  

Langsiktige mål:  

♥ Videreutvikle LCN`s organisasjon og profil  

♥ Øke medlemsmassen   

♥ Motivere klubbene til å øke medlemstall til minimum 20  

♥ Øke interessen for internasjonal kontakt  

Presidentens handlingsplan vår 2021  

Årets motto:   

Sammen sprer vi digital glede  
 
Årets logo:   
 

 
 

Pga skifte av President midtveis i året, og at det i tillegg har vært et covid-19 år så 
har handlingsplanen gått ut. 

 

Men Landsstyret har jobbet iherdig med:  

 

● Å snakke med medlemmene på digitale plattformer. 
● Godt side by side med RT både på tlf og zoom. 
● Dialog/zoom møte med LM arrangør i Tønsberg. 
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● Sendt ut et spørreskjema til alle klubber på mail. 
● Laget to Nasjonale digitale LC møter på zoom 
● Jobbet videre med planer om chartring av klubb på Lillehammer og Stord. 
● Laget Circeline Magasin. 
● Lagt ut info på LCN sine digitale plattformer. 
● Fått tak i nye Landsstyremedlemmer til neste år. Nå gleder vi oss til 

Distriktsledere. 
● Shop’en har kommet med mange spennende nye produkter. 
● Drevet den daglige drift av organisasjonen med alle oppgavene vervene 

krever. 
 

 

 

 

 

«Jeg er utrolig privilegert som får ta del i 

denne organisasjonen!   

Tusen takk for tilliten jeg har fått ved å være 
deres President i LCN fra 1 juli 2018 til sept 
2020, og våren 2021» 

 

 

  

Kirsten Lauvrak  

President Ladies Circle Norge 
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Medlemmer  

Ladies Circle Norge har pr. 1. mai 2021 totalt 843 medlemmer. Vi har 83 reflektanter 

som er registrerte i LC-Portalen. Dette er en fin økning fra i fjor! Vårt yngste medlem 

er 22 år. Største klubber er LC24 Brattvåg og LC37 Grimstad med hele 23 

medlemmer og minste klubb er LC33 Sandvika med 2 medlemmer.   

Våre informasjonskanaler er LC-Portalen, Facebook og Instagram. Vårt magasin; 

Circeline Magasinet, har blitt delt med våre medlemmer om hva som har skjedd i 

LCN og LCI. Vi oppfordrer alle til å følge med på nettsidene og sosiale medier, da 

disse oppdateres jevnlig.  

Dette året har vi ikke fått med oss mange arrangementer. Men vi har sett at klubbene 

har vært flinke til å lage digitale møter, og noen har også fått truffet hverandre. Det er 

flott å se hvor ekstra kreative alle blir når vi kommer i en sånn situasjon.   

Alle Intercitymøter dette LC-året har igjen blitt avlyst pga Korona viruset. Men vi har 

oppfordret distriktene til å avholde digitale møter.  

 

Arrangementer vi har deltatt/skal delta på: 

 

 
Arrangør      Arrangement    Deltager  

LCI      LCI Konferansen på zoom P, VP, NAP  

LCN      Landsmøte september 2020 P, VP, NAP, LS, LK, SL, WL 

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

RT/LC Kongsvinger   NM i golf    P 

41 Grimstad     Hummerfest    P  

MTM      Zoom     P, VP  

LCN     Zoom    P, VP, LS, LK, SL, WL 

LCN     Zoom    P, VP, LS, LK, SL, WL 

LCI     Zoom Councellor Meating P, VP 

LCN     Landsmøte mai 2021  P, VP, LS, LK, SL, WL 
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LCI KONFERANSEN 2020: ZOOM   

 

 

 
LCI digitalt møte 

  
For første gang ble også LC International AGM også avholdt digitalt. Det skulle ha 
vært i Helsinki i Finland. Men sånn er det i disse pandemi tider.  
De fleste land var representert på zoom, og ca 2700 fulgte «live» sendingen. 
  
Jeg og Ivana rigget oss på på hver vår PC og var delegater fra Norge på zoom. 
Det var utrolig koselig å se alle sammen igjen, og ikke minst alle de kreative hattene.  
LCI President åpnet møte og ønsket oss velkommen.  
  
Vi hadde gått igjennom og stemt over de fleste saker på forhånd, på Councillors 
Meeting uken før. Så det gikk radig unna.  
  
Midt inne i møtet kom plutselig alles kjæledyr på skjermen. Veldig morsomt.  
  
Vi fikk nytt LCI styre: 

Femke Van Ram gikk på som ny LCI President. 

Anna Andersson ble valgt som ny LCI Visepresident. 

Alexandra Bennett, LC GB&I ble valgt som ny LCI IPP. 
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Yvette Cornelissen, South Africa ble valgt som ny LCI Kasserer. 

Mie Vivian Rasmussen, LC Danmark ble valgt som ny LCI Sekretær. 

Lena Widmark, LC Sverige gikk videre som Weblady. 

  
Vi har fått med oss to nye land i vår LC verden som er New Zealand og Namibia. 
Vi er nå i alt 43 land som er med i Ladies Circle International.  
  
Vi var jo også veldig glad for at Liselotte Moxell ble årets Circler 2020/2021. Ei 
fantastisk dame.Det var vel fortjent. We are proud to be her sister.  Liselotte var 
President i LC Sverige 2019/2020. 
  
Romania fikk prisen for størst økning i medlemsmassen ift antall medlemmer. 
Estonia vant prisen for artigste/mest kreative hattevalg. 
  
Som alle digitale møter er det ikke alltid like lett å få alt til å funke med en gang. De 
var også litt på overtid, men jeg syntes det gikk veldig bra. Ivana og jeg var godt 
fornøyd med dagen. 
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LEDERMØTET 2020 

 
 

 

Det ble et annerledes ledermøte dette året, grunnet korona-pandemien. Ledermøtet 

foregikk digitalt på Zoom med landsstyret samlet i Stavanger, og påtroppende ledere 

og nestledere fra klubbene var presentert via Zoom.  

Styret ble presentert ved slides med bilder av alle i landsstyret. President Ivana 

ønsket alle velkommen og Shoplady Helene tente vennskapets lys før NAP Kirsten 

leste opp Ladies Circle`s motto og formål. Vi holdt deretter 1 min stillhet for de som 

ikke er blant oss lengre. Ivana ønsket alle velkommen og ga praktisk info og gikk 

igjennom programmet. Landskasserer Camilla tok seg av opprop for alle klubbene 

før Ivana presenterte årets motto, «Focus and Aim», og årets handlingsplan. 

Shoplady viste frem film og presenterte nye produkter. NAP Kirsten presenterte 

vervene som er på valg 2021-2023, og snakket om distriktledervervet med 

oppfordring til å verve seg. 

President Ivana fortalte om digitalt LCI-møte og viste frem bilder fra Zoom AGM på 

skjerm. Deretter ble nytt LCI styre for 2020/2021 og Area Chair Person for de ulike 

verdensregionene presentert. LCI president Femke Van Ram ble vist med hilsen på 

film og presenterte sitt motto «Empower To Grow». 
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Det ble vist små filmklipp med presentasjoner ang landsmøte 2021 i Tønsberg, MTM 

2021 Nordic i Haderslev, Danmark og LCI konferansen 2021 i Casablanca, Marokko. 

Vinnerne av reisestøtte til LCI Casablanca ble trekket av LK Camilla, før 

Tangentpresident Gro presenterte Tangent; «En fantastisk reise etter Ladies Circle». 

Det nasjonale charityprosjektet, Sofiaprogrammet, ble presentert med en film. 

Deretter hadde klubbene workshops med Landsstyret gjennom Zoom. De ulike 

postene til workshopen var økonomi, LC-portalen, klubb- og møtestruktur og verv-en-

venn. All info fra Ledermøtet ligger på LC-portalen som nedlastbare dokumenter. 

Internasjonalt charityprosjekt, ledet av LC India, ble presentert med en film. 

Underveis i ledermøtet kom det inn spørsmål på zoom-chatten som ble besvart av 

styremedlemmene. 

Alle distrikt hadde egne distriktsmøter via zoom, hvor de logget seg inn på en egen 

link etter ledermøtet. 

Landsstyret takket for seg og årets ledermøte ble avsluttet. 
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MID-TERM-MEETING ZOOM 

 

 
MID TERM MEETING 2021-NORDIC REGION 

Lørdag 30. januar 2021 var det klart for årets MTM for Nordic Region. 

Visepresident Gro og President Kirsten deltok fra Landsstyret. Kjekt å se at det også 

var andre deltakere fra klubbene rundt om i Norge. Vi var ca 400 deltakere til 

sammen. 

Det er positivt og samlende å ha en Regional Chairperson for hver region. Anna 

Kilappa fra Finland har vært RC dette året og det ble valgt ny for neste år. Det ble 

Jenny Heikka fra LC18 Helsinki i Finland. 

Fokusområder som ble gjennomgått var hvordan vi skal få flere medlemmer, hvordan 

ta imot og informere nye medlemmer og hvordan vi skal klare å starte nye klubber. 

Det ble også snakket om LCI dagen 11.februar og Waste Challenge sammen med 

RT i begynnelsen av mars. 

LCI som merkevare var et tema som ble tatt opp, med gjennomgang av hva en 

merkevare er. Vi gikk gjennom hva LCI sin logo betyr, og det ble påpekt at RT har en 

felles logo som vi ser igjen over hele verden. LC har ulike logoer i de ulike landene, 

og man kan ikke se at den har fellestrekk med LCI sin. Bør alle land ha en logo som 

er lik LCI sin? 

Visjonen er å være utadrettet, ha merkevarefokus, ha tydelig kontaktinfo ut og ha 

linker til plattformer for medlemmene. 
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Ladies Circle E-club er en digital klubb som kan være i tillegg til egen klubb. Det er 

en plattform som kan brukes for å utvide LC. Det er spesielt for nye/gamle 

medlemmer som ikke har en klubb i nærheten. Den gir muligheter for å finne nye 

medlemmer og chartre nye klubber. Den skal ha samme lover og regler som LC og 

ha vennskap og omtanke som motto. Medlemmene blir tilknyttet LCI. 

LCI International Service Project: Crimson 2019-2021. LCI selger kokeboka som alle 

medlemmene blir oppfordret til å kjøpe. Ny søknad til nytt service project 2021-2023: 

Jood heter det, og de jobber med å levere ut mat og pledd til fattige. Det er Marokko 

som driver dette prosjektet. 

Kommende LCI Konferanser er Marokko; 26 - 29 August 2021 og India; 24 - 28 

August 2022. MTM 2022 skal være i Danmark 28-30 januar.   
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ÅRSBERETNING NCP – SOFIAPROGRAMMET 
 
Siden høsten 2019 har Sofiaprogrammet vært LCN`s nasjonale charityprosjekt 
(NCP). 
 
Sofiaprogrammet hjelper mennesker på Den Dominikanske Republikk.   

Her er tenårsgraviditeter vanlig, helsefarlig og hindrer jenter i å fullføre skolen. 

Videre fører dette til at jentene ikke får jobb og samfunnet holdes i fattigdom. I 

hovedsak får jentene undervisning om prevensjon, de positive ringvirkningene 

dette har og tilbud om det fra en norsk lege.   

Arbeidet har også utviklet seg til å innebære boligbygging, utlevering av medisiner til 

barn med kroniske sykdommer, innkjøp av skoleutstyr og utlevering av 

matkuponger. I samtale med Sofiaprogrammet ble det tydelig at de manglet en 

plass å drive arbeidet fremover.  

Vi satt som mål i 2019 at LC sitt bidrag skulle gjøre det mulig å lage en helsestasjon 

for jenter som ønsker informasjon og tilbud om prevensjon. Og å utdanne ei jente 

som sykepleier slik at plassen er bemannet på daglig basis.  

Sluttsummen for NCP 2019/2020 ble kr. 127 353,-.   

 

Oppdatering 13.mars 2021: 

Målet for innsamlingen 2020/2021 er samle inn penger til drift av den unike og viktige 

helsestasjonen vi har samlet inn penger til å bygge sist år. Sofiaprogrammet 

utdanner ei av de lokale jentene til sykepleier, hun bemanner det når hun ikke er på 

skolen. De har også ei som skal bli 

helsefagarbeider slik at de blir to som kan være 

der i hverdagene. Nå kan jentene komme hit for 

hjelp, prevensjon, helsesjekk og informasjon. De 

ønsker også ansatte en gynekolog, men det er 

utfordrende da alle som skal jobbe for 

Sofiaprogrammet gjennomgår en egen 

opplæring. Legene på Den Dominkanske har en 

ovenfra-og ned holdning som ikke skal prege 

denne helsestasjonen. Gynokologen kan da 

sette p-staver som er en god prevensjonsform 

for disse unge jentene. Nå er det mest 

Benedicte og av og til en lege fra Canada som 

setter disse når de er der. Samtidig skal 

helsestasjonen på sikt også kunne fungere som 

et overgrepsmottak; en plass jentene kan 

komme om de har blitt voldtatt. Per dags dato finnes dette ikke i landet. Det er en 

kultur der kvinnenes stemmer ikke bærer frem. Blir de utsatt for overgrep må de 

håndtere slike hendelser på egenhånd.  
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Fokuset på kvinners helse er ytterligere nedprioritert etter pandemien inntraff. Per 

dags dato står det 77.194 kr på Charity-prosjekt kontoen. Jeg vet også at ikke alle 

har overført det de har samlet inn enda. I forbindelse med Zoom møte med 

Landsstyret satte vi fokus på å prøve å motivere 

klubbene til å samle inn mer enn sist år. Det hadde 

vært utrolig gøy om vi klarte 130.000 kr i år, slik at vi 

samler inn litt mer enn i fjor. Jeg har full forståelse for 

at det er utfordrende da de fleste av de tradisjonelle 

innsamlingene våre ikke lar seg gjennomføre i disse 

tider. Og jeg føler meg også skyldig selv for jeg 

strever med å holde sosiale medier oppdaterte for det 

er så lite som skjer. Familien Severinsen kan ikke 

reise dit nå, så det er lite nye bilder og lignende på 

den fronten. Arrangementene våre står så klart på 

vent. MEN jeg tror at vi kan få det til; Vi er 59 klubber, 

så om alle samler inn litt, kommer vi i mål. 

 Vi har anbefalt på å kontakte Benedicte Severinsen på Facebook eller mail, hun 

kommer gjerne på møter på nett eller annet og forteller klubbene mer. Ho er en 

veldig inspirerende person som er helt super å bli kjent med. Ho blir bare glad for å 

fortelle, og de er så UENDELIG takknemlig for alt vi har gjort. Ellers kom vi med noen 

tips til hvordan man kan samle inn penger på en korona vennlig måte, for eksempel 

lage noen forundringspakker og ha auksjon over zoom. Så får man en overraskelse i 

postkassa etter møte er noe jeg tenker har lyst til å gjøre i LC09. V i har også solgt 

julesokker, noe LC Lillesand inspirerte oss til. Ei i klubben har laget telys holdere av 

bjørkestammer og solgt det. 

 

Vennlig hilsen jentene i LC09 Kristiansand. 
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HILSEN FRA PRESIDENTEN  

 

Det har vært en stor ære å få lov til å lede denne organisasjonen igjen.   

Dette året har vært et veldig annerledes år. Vi alle har opplevd en hverdag 

som ikke kan sammenlignes med noe annet vi har opplevd tidligere.  

Da vi kom til januar og jeg overtok vervet så var det ikke med lett hjerte, men jeg 

kjente at jeg fortsatt hadde energi for LCN og for dere LC jenter. Det er jo dere 

som er grunnen til at jeg ønsker å bidra og bruke av fritiden min.  

Det som er det essensielle med vår organisasjon er jo nettverksbygging, og det 

er jo vanskeligere å drive med i en pandemi. Men dere jenter har ikke latt dere 

stoppe. Dere finner muligheter for å treffes, enten digitalt eller utemøter. Det har 

vært fantastisk å se. Viljen til å lage gode klubbmøter uansett forhold har vært 

der. Jeg er stolt av dere. For en organisasjon. 

Jeg synes også det har vært supert med de digitale nasjonale LC møtene. Det 

burde vi egentlig hatt mer av. Jo mere vi er sammen jo gladere vi blir. Det digitale 

kan ikke byttes ut med verdien av å treffes, men det er en god erstatning. 

Nå ser det jo ut til at vi skal få en mer normal høst. 

Det ikke lenge til vi kan sette fart å gjøre det vi liker 

best, planlegge arrangementer, planlegge 

Intercitymøter, planlegge jubileer og fester.  

Jeg gleder meg veldig til vi får Distriktsledere. 

Valgkomiteén har funnet noen fantastiske 

kandidater. Dere kan bare glede dere.  

Så året 2021/2022 tror jeg kommer til å bli helt 

awesome. Det blir så bra med Gro som President. 

Hun er en fantastisk dame med masse energi og 

pågangsmot.  
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Så til slutt vil jeg takke alle dere LC damer igjen for tilliten dere har vist meg som 

President. 

Og en stor takk til Landsstyret. De har vært helt fantastiske. For en fin gjeng. 

Det har vært utrolig at vi har fått “Spre glede”, “Spre mer glede” og at vi kunne 

avslutte med at “Sammen sprer vi digital glede”.  

Tusen takk💗  

 

 

 

  

 

 

 

Kirsten Lauvrak  

President Ladies Circle Norge 2018/2021 
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SAMMENDRAG AV ÅRET   

LC året 2020/2021 begynte ikke som tidligere LC år.  

Landsstyret flyttet Landsmøtet til Ledermøte helgen i september pga covid-

19. Vi skulle slå de sammen og lage et fantastisk arrangement. Vi hadde 

planlagt det etter alle kunstens regler. Men som alle vet så ble det ikke mulig 

å gjennomføre med så mange mennesker. Så da ble det et mini Landsmøte 

/Ledermøte i Stavanger sentrum med avtroppende og påtroppende 

landsstyret. 

Det har vært krevende å drive en organisasjon under de forholdene vi har 

hatt i år, det meste har egentlig ikke gått etter planen. Det har blitt mye ekstra 

planlegging, og mye omgjøring av planer.  

Men vi har fått gjort masse likevel💗 
 

Dessverre valgte Ivana å trekke seg i januar 2021 og resten av landsstyret 

sender henne mange gode tanker. 

 

Vi har fortsatt med Instagram-kampanje med klubbene. En klubb en uke hver. Det 
har vært helt fantastisk å se. Utrolig så mye gøy og innholdsrikt som skjer rundt forbi i 
det ganske land. Hvilken klubb som vinner 5000 kroner for beste innlegg lar seg 
vente på til Landsmøtet i mai da Delegatene på Generalforsamling skal stemme på 
hvem av de 10 nominerte klubbene som skal bli den verdige vinner. De 10 nominerte 
er LC06 Steinkjer, LC19 Moss, LC24 Brattvåg, LC27 Ringerike, LC35 Haugesund, 
LC37 Grimstad, LC43 Lillesand, LC56 Holmestrand, LC70 Oslo og LC73 Sola. Håper 
alle tar seg tid til å se gjennom de nominerte klubbene på forhånd, og velger seg sin 
favoritt. 

Vi har også i år igjen skaffet sponsorer. Vi har ikke fått brukt opp alle sponsor-

pengene i år, så disse vil da bli overført til neste år. Disse pengene er viktige for at vi 

skal kunne lage reklameposter for verving av nye klubber. Samtidig ønsker vi å søke 

etter flere medlemmer i klubber på steder som sliter. Facebook og Snapchat har vært 

våre kanaler ut og har fungert godt. Dette funket svært bra i fjor, og vi fikk veldig 

mange henvendelser fra jenter som ønsket å bli medlemmer. Når det gjelder 

etablering av klubber har vi noen klubber på gang. Vi har så vidt begynt å ta tråden 

opp igjen med de gjeldende klubbene. Det er vanskelig å etablere nye klubber og 

rekruttere nye medlemmer når vi ikke kan treffe hverandre. Likevel har Presidenten 

og Visepresidenten hatt god dialog om Lillehammer og Stord om oppstart av nye 

klubber der og håper at de vil bli etablert i løpet av neste år. 

På nyåret begynte vi å jobbe med å kartlegge hvordan det står til i klubbene. Vi 

lagde et spørreskjema som alle klubbledere besvarte. Her fikk vi masse nyttig 

informasjon som blir et nyttig verktøy for neste års Distriktsledere. 

Vi har også jobbet med å nå ut digitalt til alle Circeliner. Så vi laget to Nasjonale 

LC møter som alle kunne delta på. Det ble en suksess, og de som var med 

ønsket flere slike møter. Landsstyret har da stått for gjennomføringen av disse to 

nasjonale LC møter.  
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Vi har hatt veldig godt side-by-side samarbeid med RT i denne tiden. President 

Kirsten og Visepresident Gro har hatt flere telefoner og zoom møter med 

Landsformann Ole Martin, Viselandsformann Daniel og LM komité. Grunnen er at vi 

måtte forandre på planen for Landsmøtet i Tønsberg grunnet Covid-19.  

LS har også hatt mange digitale møter, og mange flere mail og meldinger enn 

vanlig. Selv om vi ikke har hatt muligheten til å treffes så mye dette året, så har vi 

blitt godt kjent likevel. Det var supert at vi fikk sjansen til å treffes på Sandøy.  

Alle Intercitymøter, arrangementer og jubileer denne våren er avlyst, men vi 

oppfordret klubbene som skulle hatt Intercitymøter til å holde de digitalt.  

Klubbene har vært fantastiske på omstillingen. Mange har hatt digitale møter og vært 
veldig kreative. 
 

Verv-en-venn kampanjen utgår i år pga at mange klubber ikke har ønsket å 

rekruttere mens pandemien pågår. Og det har Landsstyret hatt forståelse for. 

 

Vi er veldig glade for at vi kan være med å bidra til Charity. Tusen takk til LC09 

Kristiansand for at dere har presentert Sofiaprogrammet for oss. Takk for at vi kan 

være med å støtte dette fantastiske prosjektet. Vi er også veldig glad for at dere 

ønsket å ha prosjektet ett år til.  

Vi har dette året gitt ut 3 Circeline magasiner. Det siste kommer etter 

Landsmøtet.  

Styret ønsker å takke for tilliten og gleder oss til å se mange av dere på LM!  

 
 
     Kirsten Lauvrak                                                  Gro O. Jenssen 
  President vår 2021                                  Visepresident 2020-2021  
 
 
 

 
Kirsten Lauvrak                                          

Nylig Avgått President 2020-2021  
  
        

 
         Ida Marie Gjetøy        Camilla Andersen Lien                              
Landssekretær 2020-2022    Landskasserer 2019-2021                        
 
 

 

 

 

       Helene Dønheim           Silje Heidisdatter 

   Shoplady 2019-2021        Weblady 2020-2022 
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8. GODKJENNING AV REGNSKAP 
 

 

 

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LADIES CIRCLE NORGE 

 

 

 

 

 

REVISJONSBERETNING 2020/2021 

 

Hovedregnskapet for Ladies Circle Norge for perioden 01.04.2020 – 31.03.2021 er revidert 

av undertegnede. Hovedregnskapet inkluderer fondsregnskapene. 

 

Regnskapet, som består av resultatrapport for regnskapsperioden og balanse pr. 31.03.2021 

er avgitt av LCNs styre. 

 

Innestående bankkonto er kontrollert mot ekstern dokumentasjon og avstemt mot 

inngående balanse for regnskapsåret 2020/2021. Øvrige balanseposter er kontrollert mot 

underliggende dokumentasjon. Resultatposter er verifisert mot budsjett og kontrollert på 

stikkprøvebasis. 

 

Årsoppgjøret, som viser et overskudd på kr. 80 763 og en egenkapital på kr. 775 424 er etter 

vår mening gjort opp i samsvar med foreningens vedtekter, og anbefales godkjent som 

regnskap for 2020/2021. 

 

 

 

 

 

Holmestrand og Ørsta, 28. april 2021 

 

 

 

Lena Nerdrum       Silje Liaseth Vinjevoll  

LC56 Holmestrand      LC08 Ørsta 

Revisor 2020/2021      Revisor 2020/2021 
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LADIES CIRCLE NORGE 

 

Resultatregnskap 01.04.2020 - 31.03.2021 

 

  

LCN budsjett 
2020 - 2021 

LCN Regnskap 
pr. 31.3.21 

Avvik 

Inntekter             714 900           631 017             -148 828  

Kostnader             714 900           550 254             -159 646  

Resultat  0            80 763                10 818  

 

 
Saldobalanse 01.04.2020 - 31.03.2021 

 

  
Inngående 
01.04.2020 Endring 

Utgående 
31.3.2021 

Eiendeler       

Varelager og forskudd til leverandører             112 802             64 578              177 380  

Kortsiktige fordringer             102 026               6 131              108 157  

Bankinnskudd, kontanter o.l.             823 644             97 959              921 603  

Sum Eiendeler         1 104 537           145 168           1 249 705  

        

Gjeld og Egenkapital       

Egenkapital           -694 661            -85 763             -780 424  

Fond Enkekassen             -73 073             28 325               -44 748  

Fond for LCI-konferanse arrangør             -20 307              -3 000               -23 307  

Fond Nasjonale og internasjonale reiser             -47 281            -30 000               -77 281  

Fond for reise til LCI-konferanse             -97 948            -17 000             -114 948  

Annen langsiktig gjeld           -238 609            -21 675             -260 284  

Annen kortsiktig gjeld           -171 267            -37 731             -208 998  

Overføringer og disponeringer                       -                        -                           -    

Sum Gjeld og Egenkapital        -1 104 537         -145 168         -1 249 705  

 

 
Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE 

Resultatregnskap 2019/2020 

  

Note 
LCN budsjett 
2020 - 2021 

LCN Regnskap 
pr. 31.3.21 

Avvik 

Inntekter         

Kontingent  1                 562 000                498 015        -128 930  

Enkekassen 2                     1 500                    1 675                 175  

Intro                          -    

Matrikkel                         -    

Kontingentbasert tilskudd LCI Konferanser 3                    18 900                  17 000            -1 900  

Gebyr for uteblivelse av GF og LM 4                            -                        -    

Salg shop 5                  130 000                  92 892          -37 108  

Renteinntekter bank                        2 500                    1 435            -1 065  

Andre inntekter 6                           -                    20 000           20 000  

Sum Inntekter                   714 900                631 017        -148 828  

          

Kostnader         

Kjøp shop 7                   65 000  46 946          -13 054  

Webhotel/Regnskapsprogram/Intron 8                   12 000  13 106             1 106  

Representasjonstøy til landsstyret 9                     6 500  6 601                 101  

Kontorrekvisita 10                     3 639  3 420               -220  

Matrikkelkostnad 11                   20 000  26 551             6 551  

Diverse utgifter verv 12                     9 500  9 500                    -    

Porto 13                     6 000  13 992             7 992  

Styremøter 14                   84 526  64 295          -20 231  

Landsstyrets reiser 15                   35 000  2 081          -32 919  

LCI-konferanser for landsstyret 16                           -    0                    -    

Mid-Term Meeting (MTM) for landsstyret 17                   15 000  0          -15 000  

Avsetning Landsstyrets honorarreiser 18                   25 500  25 500                    -    

Landsmøtet (GF) 19                   80 000  73 371          -6 629  

Ledermøtet (LM) 20                 125 000  49 995          -75 005  

Reisetilskudd Landsmøtet 21                   50 000  47 321            -2 679  

Avsetning til nasj/int. reiser 22                   30 000  44 300           14 300  

Utbetaling av Gebyr for uteblivelse på GF og 
LM 4                           -    0                    -    

LCI-kontingent 23                   59 300  63 798             4 498  

Gave, ikke fradragsberettiget 24                   12 400  13 978             1 578  

Charity 25                           -    -355               -355  

Overskudd salg President pin til Nasjonal 
Charity 26                   33 000  0          -33 000  

Overskudd salg LCIpin til LCI Charity 27                     1 000  0            -1 000  

Avsetning til LCNs hjelpefond for LCI-arrangør 28                     3 000  3 000                    -    

Styrking til Enkekassen 2                     1 625  1 675                   50  
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Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 

  

Styrking til Kontingentbasert tilskudd til LCI 
reiser 3                   17 960  17 000               -960  

Øreavrunding     0                     0  

Bank- og kortgebyr 29                     2 500  1 533               -967  

Diverse utgifter 30 5000 8 837             3 837  

Forsikringspremie (Lederkjede) 31 1450 0            -1 450  

Tap på fordringer 32 5000 5 000                    -    

Reklame 33 5000 8 808             3 808  

Sum kostnader                   714 900                550 254        -159 646  

          

Overskudd                              -               80 762,61      10 817,61  
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LADIES CIRCLE NORGE  

Saldobalanse 01.04.2020 til 31.03.2021 

 

Konto Note Inngående 01.04.2020 Endring Utgående 31.03.2021 

Innkjøpte varer for videresalg 34                   72 340              64 578                    136 918  

Varelager Shop                     40 462                      -                        40 462  

Varelager og forskudd til leverandører                   112 802              64 578                    177 380  

          

Kundefordringer                     86 472              11 131                      97 603  

Andre kortsiktige fordringer 35                   15 554               -5 000                      10 554  

Kortsiktige fordringer                   102 026                6 131                    108 157  

          

Andre forskuddsbetalte driftskostnader 36                   66 065             -23 500                      42 565  

Forskuddsbetalte kostnader og påløpte 
inntekter mv.                     66 065             -23 500                      42 565  

          

Kontanter, annen valuta (PayPal konto)                       1 040                      -                          1 040  

DNB (75751100175)                     70 809              59 874                    130 683  

Shop (15039901924)                     28 976               -7 482                      21 494  

Sparekonto (15033923543) 37                 404 103                1 322                    405 425  

Honorarreiser (15039900340)                   102 122              25 523                    127 644  

Reisetilskudd (15039901894)                     15 494              30 004                      45 499  

Enkekassen (15039900251)                     72 517             -28 311                      44 206  

Tilskudd LCI Reiser (15039900510)                     95 079              17 022                    112 101  

LCI konferanser i Norge (15039900316)                     33 504                       6                      33 510  

Bankinnskudd, kontanter o.l.                   823 644              97 959                    921 603  

          

Sum Eiendeler                1 104 537            145 168  1 249 705 

          

Annen egenkapital 38               -694 661             -80 763                  -775 424  

Egenkapital            -694 661,20             -80 763                  -775 424  

          

Fond Enkekassen                   -73 073              28 325                    -44 748  

Fond for LCI-konferanse arrangør                   -20 307               -3 000                    -23 307  

Fond Nasjonale og internasjonale reiser                   -47 281             -30 000                    -77 281  

Fond for reise til LCI-konferanse                   -97 948             -17 000                  -114 948  

Annen langsiktig gjeld                 -238 609             -21 675                  -260 284  

          

Annen påløpt kostnad                   -69 010                      -                      -69 010  

Avsatt til landsstyret honorarreiser                 -102 021             -25 500                  -127 521  

Avsetning for andre forpliktelser                  -5 000                     -5 000    

Nasjonal Charity 39                      -197             -12 231                    -12 427  

LCI Charity                          -40                             -40  

Annen kortsiktig gjeld                 -171 267             -42 731                  -213 998  
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Overføring til annen egenkapital                                  -    

Overføringer og disponeringer                            -                        -                               -    

          

Sum Gjeld og Egenkapital             -1 104 537         -145 168       -1 249 705  

 
 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Noter Regnskap 2020/2021 

 

Note Post Kommentar 

1 Kontingent  
Mindre medlemstilførsel enn budsjettert samt færre 
nye medlemmer med full kontingent enn budsjettert 

      

2 Enkekassen 
Innbetaling fra medlemmer som skal gå til Fond 
Enkekassen. Jmf. Statutt for LCNs enkekasse punkt 5. 

Styrking til Enkekassen 
Overføring til Fond Enkekassen etter innbetaling fra 
nye 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 Fond for 
reisestøtte 

Utbetaling av Gebyr for uteblivelse på GF og LM 
Utbetaling av innbetalt gebyr etter § 12. Se Fond for 
reisestøtte 

      

5 Salg shop 

Noe mindre salg fra shop enn budsjettert samt at 

overskudd presidentpin på kr 12 230,50 er overført 

til Charity for utbetaling 

      

6 Andre inntekter Sponsorinntekter fremskaffet av landsstyret 

      

7 Kjøp shop Innkjøp av produkter til shop samt mva og frakt 

      

8 Webhotel/Regnskapsprogram/Intron 
Høyere utgifter på denne posten knyttet til Google 
mail løsningen som ikke lå i budsjettet 

      

9 Representasjonstøy til landsstyret 
Representasjonstøy til landsstyret som benyttes når 
de er ute og representerer LCN. 

      

10 Kontorrekvisita Kontorrekvisita til landsstyret 

      

11 Matrikkelkostnad Ny leverandør av trykking ga økte kostander 

      

12 Diverse utgifter verv 
Årlig avsetning til landsstyret som kompensasjon for 
diverse utgifter.  
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Note Post Kommentar 

13 Porto 

Høyere portoutgifter enn budsjetter da alle 
matriklene og pins måtte sendes ut per post dette 
året 

      

14 Styremøter 

3 Styremøter: Styremøtene organiseres slik at det 
blir billigst mulig. Privat overnatting i stor grad, men 
pga mye flytting av flybilletter som medførte gebyrer 
ble det dog en del kostnader på denne posten 

   

15 Landsstyrets reiser 

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

      

16 LCI-konferanser for landsstyret Ble ikke arrangert LCI 2020/2021 

      

17 Mid-Term Meeting (MTM) for landsstyret Ble ikke arrangert MTM 2020/2021 

      

18 Avsetning Landsstyrets honorarreiser 

Årlig 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.  

      

19 Landsmøtet (GF) 

Utgifter for landsstyret på landsmøtet i Stavanger 
Inkluderer også presidentens middag og leie av 
lokaler til digital gjennomføring av GF. Avsatt 5 000kr 
til verv en venn premie 

      

20 Ledermøtet (LM) 
Dessverre ble det en del utgifter knyttet til ubrukte 
flybilletter som vi ikke fikk tilbake. 

      

21 Reisetilskudd Landsmøtet 

LCN fordeler reisetilskudd på 50 000 til alle oppmøtte 
klubber ved fysiske gjennomføring. Det har ikke vært 
noen utbetaling i år pga digitalt Landsmøte. 
Avsetning tilbakeføres og dekker inn evnt 
underskudd knyttet til innføring av Distriktsledere. 

      

22 Avsetning til nasj/int. reiser 

Årlig avsetning til Fond på 30 000 hvor beløpet 
fordeles på to perioder per år. Evt overskudd 
overføres til LC påfølgende år 

      

23 LCI-kontingent 
LCI kontingent er betalt utfra en medlemsmasse på 
828 medlemmer.  
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Note Post Kommentar 

24 Gave, ikke fradragsberettiget 

Gaver ved representasjoner, Homehosting og til 
bidragsytere på landsmøtet og gaver til avgått 
landsstyre 2019/2020.  

      

25 Charity 

Har ikke vært arrangert loddsalg dette året. Beløpet 
som er på denne posten skal tilfalle LCI, men 
overføres neste periode pga beløpets størrelse. 

   

26 
Overskudd salg President pin til Nasjonal 
Charity 

Overskudd etter shopsalg av PIN minus kostnader 
ved kjøp. Se også note 36 

   

27 Overskudd salg LCIpin til LCI Charity 

Overskudd etter shopsalg av PIN minus kostnader 
ved kjøp (for 2020/2021) ble utsalgspris lik 
innkjøpspris og derfor ikke noe overskudd. 

      

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

      

29 Bank- og kortgebyr Bank og kortgebyrer for DNB og Vipps 

      

30 Diverse utgifter 
Ekstra utgifter til publisering av magasin siden 
landsstyret ikke selv hadde konto på Issuu 

      

31 Forsikringspremie (Lederkjede) Ingen forsikring i år 

      

32 Tap på fordringer Tap på utestående fra tidligere shopsalg. 

      

33 Reklame 
Utgifter til markedsføring av LCN på digitalt primært 
ved snap annonser 

 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Noter Saldobalanse 2020/2021 

 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 

  

Note Post Kommentar 

34 Innkjøpte varer for videresalg Endring i varebeholdning. Innkjøp av varer til shop 

      

35 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. 
Fordringer redusert med 5000 ihht godkjent budsjett 

      

36 
Andre forskuddsbetalte 
driftskostnader 

Forhåndsbetalte regninger som skal regnskapsføres i 
regnskapsåret 2021/2022. Hovedsakelig er det utgiftet knyttet 
til innføring av Distriksledere 

      

37 Sparekonto (15033923543) Sparekonto tilsvarer minimumskravet for LCNs frie egenkapital 
på 400 000 int. § 7.8 

      

38 Annen egenkapital 
Endring er årets overskudd og tidligere års udisponibelt 
resultat 

      

39 Nasjonal Charity Overskudd fra salg av presidentpins vil tilfalle 
Sofiaprogrammet. Pengene utbetales etter godkjenning av 
regnskap for 2020/2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Fondsregnskap 2020/2021  

 

Enkekassen 01.04.2019 - 31.03.2020  

 

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 

- 31.03.21 
Resultat 01.04.19 

- 31.03.20 

Inntekter       

Kontingent 2                    1 675                     1 625  

        

Utgifter       

Utbetaling                   30 000    

        

Overskudd / Underskudd                  -28 325                     1 625  

    

BALANSE Note 
Balanse pr. 

31.03.21 
Balanse pr. 

31.3.20 

Inngående balanse                   73 023                   71 448  

utbetalinger                  -30 000    

innbetalinger                      1 675                     1 625  

Utgående balanse                    44 748                   73 073  

Hovedbok                  -44 748    

Avvik                            -0    

    

Note 2.     

Ifølge statutten skal saldo på enkekassefondet til enhver tid utgjøre minimum kr. 60 000. Det 
har vært en utbetaling i år og enkekassen bør styrkes kommende periode 

 
 

 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Fondsregnskap 2020/2021  
 

Kontingentbasert tilskudd til LCI-konferanser 01.04.2020 - 31.03.2021  
 

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 - 

31.03.21 
Resultat 01.04.19 - 

31.03.20 

Inntekter       

Kontingent 3                  17 000                17 960  

        

Utgifter       

Bevilget tilskudd       

        

Overskudd / Underskudd                    17 000                17 960  

    

BALANSE Note Balanse pr. 31.03.21 Balanse pr. 31.3.20 

Inngående balanse                    97 948                94 988  

utbetalinger       

innbetalinger                    17 000                   2 960  

Utgående balanse                   114 948                97 948  

Hovedbok                -114 948    

Avvik                              0    

    

Note 3.    

Tilskudd til LCI reise for klubber trukket på ledermøte. Forutsetning for å få utbetalt reisetilskudd er 
deltakelse på AGM og innsendelse av påkrevd dokumentasjon iht statutten Ingen utbetalinger dette 
året. 

 

 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Fondsregnskap 2020/2021  

 
LCN hjelpefond 01.04.2020 - 31.03.2021  

(For arrangører av LCI konferanser i Norge)  

 

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 - 

31.03.21 
Resultat 01.04.19 - 

31.03.20 

Inntekter       

Overført fra hovedbok                              -    

        

Utgifter       

Bevilget tilskudd 28                    3 000                     3 000  

        

Overskudd / Underskudd                     -3 000                   -3 000  

    

BALANSE Note 
Balanse pr. 

31.03.21 Balanse pr. 31.03.20 

Inngående balanse                    20 307                  17 307  

Utbetalinger    -    

Innbetalinger                      3 000                     3 000  

Utgående balanse                     23 307                  20 307  

Hovedbok                   -23 307    

Avvik                             -      

    

Note 28.    
I følge hjelpefondets statutter skal fondets størrelse være minimum kr. 25 000.  
Dette fondet økes ved at det settes av kr. 3 000 hver år til saldo er over dette beløpet. 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Fondsregnskap 2020/2021  

 
Nasjonale/Internasjonale reisetilskudd 01.04.2020 - 31.03.2021 

 

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 - 

31.03.21 
Resultat 01.04.19 - 

31.03.20 

Inntekter       

Budsjetterte kostnader 22                  30 000              30 000  

Gebyr uteblivelse GF og LM                             -                  6 300  

Sum                    30 000              36 300  

        

Utgifter       

Utbetalt reisestøtte                             -                34 300  

        

Overskudd / Underskudd                    30 000               -4 300  

    

BALANSE Note Balanse pr. 31.03.21 Balanse pr. 31.3.20 

Inngående balanse                    47 281              30 981  

utbetalinger                             -               -20 000  

innbetalinger                    30 000              36 300  

Utgående balanse                     77 281              47 281  

Hovedbok                   -77 281    

Avvik                              0    

    

Note 22.    

Det skal årlig avsettes kr. 30 000. Kontoen skal dog ikke overstige kr. 40 000. 
Innværende år er det ikke utbetalt noe og kontoen har derfor bygget seg opp 

  
 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE  

Fondsregnskap 2020/2021  
 

LCI Charity prosjekt 01.04.2020 - 31.03.2021 
 
  

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 - 

31.03.21 
Resultat 01.04.19 - 

31.03.20 

Inntekter       

Salg av charityPIN       

Loddsalg ledermøtet                             -                  11 989  

Overskudd av charitypin 27                          -    

        

Utgifter       

Kjøp Charitypin LCI       

        

Overskudd / Underskudd                             -                  11 989  

    

BALANSE Note 
Balanse pr. 

31.03.21 Balanse pr. 31.3.20 

Inngående balanse                            40                        40  

Utbetalinger                             -                 -11 989  

innbetalinger                   11 989  

overført fra årets resultatregnskap                             -      

Utgående balanse                             40                        40  

Hovedbok                          -40    

Avvik                             -      

    

Note    

Årest LCI charity pin ble solgt for samme pris ut som inn og ga ikke noe overskudd utover evt fortjeneste 
LCI satt igjen med 

 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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LADIES CIRCLE NORGE 

Fondsregnskap 2020/2021 

  
LCN Charity 01.04.2020 - 31.03.2021 

 

RESULTATREGNSKAP Note 
Resultat 01.04.20 

- 31.03.21 

Resultat 
01.04.18 - 
31.03.19 

Inntekter       

Salg av President Ivana PIN 36                  12 231    

Loddsalg på ledermøtet                             -                11 989  

Rynkeby charitysøndag 30.9                          -    

Overskudd av salg av President Kirsten 
pin                             -                17 576  

Bedriftssponsing til Chartity via LCN       

        

Utgifter       

Kjøp av Therese PIN       

        

Overskudd / Underskudd                             -                29 565  

    

BALANSE Note 
Balanse pr. 

31.03.21 
Balanse pr. 

31.03.20 

Inngående balanse                         197              29 565  

Utbetalinger "Sofia Programmet"                             -               -29 369  

Utbetaling til "Sofia programmet" 36                           -      

Overført fra resultatregnskapet                    12 231    

Utgående balanse                     12 427                    197  

Hovedbok                   -12 427    

Avvik                             -      

    

Note     

Utbetaling gjort til Nasjonalt Charityprosjekt 2020/2021 "Sofia programmet" Ref note 36 
hvor det fremgår at overføring av overskudd av salg ikke ble utbetalt i 2020/2021 
regnskapsåret, men er tilhørende i dette regnskapsåret og derfor registrert som andre 
påløpte kostnader 

 

Bergen, 26.04.21 

 

Camilla A. Lien 

Landskasserer 2019 – 2021 
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9. INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING  

9.a) Saker fra Landsstyret  

 
Sak 9.a.1 Endring i lover 
 

Dagens ordlyd: 

6.14 Ved jubileer, intercitymøter, Landsmøtet og andre arrangement, skal  

arrangørklubben(e) dekke deltakeravgift for én representant fra Landsstyret. 

 

Ny ordlyd: 

6.14 Ved jubileer, intercitymøter, Landsmøtet og andre arrangement, skal  

arrangørklubben(e) dekke deltakeravgift for én representant fra Landsstyret. 

Den med høyest rang i Landsstyret har fortrinnsrett, unntaksvis om der er en 

Distriktsleder som deltar på Intercitymøte i eget distrikt, da skal deltakeravgiften til DL 

dekkes. 

 

Begrunnelse: 

Endring er naturlig da vi har fått Distriktsledere og de bør ha førsterett på å få dekt 

deltakeravgift på Intercitymøter i eget distrikt.  

 

Dette er et lovendringsforslag som krever 2/3 flertall. 

 

Sak 9.a.2 Overgang til ny plattform, fra LC-portal til Circler World 

Nåværende ordlyd, side 98 i Matrikkel: 

1) LC-Portalen (ladiescircle.no) er LCN sitt offisielle organ på nett.  

I tillegg til offentlig frontside informasjon, som alle har tilgang til, har siden en lukket 
del, kun for medlemmer. Her publiseres bl.a. invitasjoner, innlegg fra 
klubber/medlemmer, hilsninger, reiseskildringer, LCNs referater, skjema og 
informasjon fra LCN og LCI. LC-Portalen administreres av LCN Weblady som 
formidler det som blir sendt henne. Siden krever brukernavn og passord.  

LCN sin gruppe på Facebook (Ladies Circle Norge) er en lukket gruppe for 
medlemmer og x-ladies. Her publiseres invitasjoner til LC/RT arrangement, korte 
innlegg om klubbmøter, korte hilsninger og annen nyttig informasjon. Alle 
medlemmer kan publisere. Innholdet vises kun til medlemmer av gruppen.  
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LCN sin side på Facebook (Ladies Circle Norway) er en åpen side på Facebook, dvs. 
du trenger ikke være medlem i LCN for å følge denne siden. Her kan det publiseres 
invitasjoner, hilsninger og annet som kan være av interesse for følgere av siden. Alle 
kan publisere, men husk at denne siden er offentlig, så be om tillatelse først fra 
nevnte/avbildede personer.  

 

Ny ordlyd: 

1) Circler world(lci.ladiescircle.world) er LCN sitt offisielle organ på nett for 
medlemmer og reflektanter av LCN. 

Circler world er utarbeidet til å brukes av alle medlemmer i Ladies Circle 
International. Her publiseres nyheter, invitasjoner, referater, skjemaer, informasjon 
fra LCN og LCI.  

LCN Weblady er admin for LC Norge. Siden krever passord og brukernavn. 

LCN webside (ladiescircle.no) er LCN sin offisielle webside på nett. Her ligger all 
informasjon om organisasjonen åpent. Der er et «kontakt oss» skjema for eventuelle 
nye medlemmer. Linken til vår LC shop ligger også her. 

LCN sin gruppe på Facebook (Ladies Circle Norge) er en lukket gruppe for 
medlemmer og x-ladies. Her publiseres invitasjoner til LC/RT arrangement, korte 
innlegg om klubbmøter, korte hilsninger og annen nyttig informasjon. Alle 
medlemmer kan publisere. Innholdet vises kun til medlemmer av gruppen.  

LCN sin side på Facebook (Ladies Circle Norway) er en åpen side på Facebook, dvs. 
du trenger ikke være medlem i LCN for å følge denne siden. Her kan det publiseres 
invitasjoner, hilsninger og annet som kan være av interesse for følgere av siden. Alle 
kan publisere, men husk at denne siden er offentlig, så be om tillatelse først fra 
nevnte/avbildede personer.  

Begrunnelse: 

Etter mange tilbakemeldinger fra klubbene om utfordringer i LC-portalen, så ønsker. 

Landsstyret å fremme ny digital plattform for medlemmene. I samarbeid med LCI har 

Landsstyret fått en gjennomgang av Circler World og ser at denne plattformen vil 

fungere bedre for vår organisasjon. 
 

34 andre LC-land bruker denne plattformen allerede og vi føler da at dette blir et  

naturlig valg, fordi dette da vil bli et felles treffpunkt for alle Circeliner og Tablere 

verden over.  
 

LCI har fremmet ønske om at alle land og medlemmer skal være på en felles 
plattform innen fem år. 

 

Pris per medlem blir 1 euro, som da blir dekt av nåværende kontingent.  
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Dersom saken får et alminnelig flertall, kommer Landssekretæren til å endre alle 

steder i matrikkelen der det står LC-portalen om til Circler World, i henhold til § 10.2 

side 38. 

Forslag krever alminnelig flertall  

 
 
 

9.b) Saker fra klubbene  

Vi har ingen innkomne saker. 
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10. BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR OG   
FASTSETTELSE AV KONTINGENT TIL LCN 
 

LADIES CIRCLE NORGE  

Budsjett for 2021/2022 

 
INNTEKTER Note   Totalbudsjett 

Kontingent: årlig - chartring 1/1 og 1/2 år 1                           543 300  

Enkekassen                                 1 500  

Kontingentbasert tilskudd til LCI konferanser                              18 400  

Salg shop                            150 000  

Andre inntekter                                          -  

Gebyr for uteblivelse av GF og LM                                          -  

Renteinntekter bank                                 2 500  

Oppsparte midler 2                             80 000  

SUM INNTEKTER                            795 700  

     

KOSTNADER    

Kjøp til shop  
                            60 000  

Web/Intro/Regnskapsprogram  
                            18 000  

Rep. tøy landsstyret inkludert distriktslederne 3                             17 200  

Kontorrekvisita                                 2 500  

Matrikkelkostnader                              20 000  

Diverse utgifter verv                                 9 500  

Porto                                 3 000  

Styremøter                              80 000  

Landsstyrets reiser                               20 000  

Reisestøtte til distriktslederne 4                             25 000  

LCI-konferanser for landsstyret    

Mid-Term Meeting (MTM) for landsstyret    

Landstyrets honorarreiser                              25 500  

Landsmøte (Generalforsamling - GF) 5                           116 000  

Ledermøte (LM) 5                           168 675  

Reisetilskudd landsmøte                               50 000  

Avsetning til nasj/int. Reiser                               30 000  

Utbetaling av gebyr for uteblivelse på GF og LM                                           -  

LCI-kontingent                               62 355  

Gaver etc                               12 400  

Avsetning til LCNs hjelpefond for LCI-arrangør                                  3 000  

Styrking til Enkekassen Fond                                  1 500  

Styrking til Kontingentbasert tilskudd til LCI reiser Fond                               18 120  

Bank- og kortgebyr                                  2 500  

Overskudd salg President PIN til Nasjonal Charity                               33 000  

Overskudd salg LCIPIN til LCI Charity                                  1 000  
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Forsikringspremie                                  1 450  

Diverse utgifter                                  5 000  

Reklame                                  5 000  

Tap på fordringer                                  5 000  

SUM KOSTNADER                             795 700  

      

Overskudd/underskudd                                           - 
 

 

1. Det presiseres at kontingenten er uendret dette året, men økes med 120kr fra neste 

periode. Merk at i protokollen for 2019/2020 står det at økningen er 145 kr, noe som 

ikke er riktig. Økningen på 120 kr fra 2021/2022 ble stemt over på Landsmøte 2020 i 

sammenheng med etablering av Distriktsledere. 

2. Fra protokoll 2019/2020 fremkommer det at innføringen av distriktsledere vil medføre 

et minus på 53 000 første året. Det legges derfor på 30 000 ekstra på oppsparte 

midler pga stort overskudd 2020/2021.  

3. Budsjettet er økt for å kunne kjøpe tøy til distriktslederne og resten av landsstyret 

4. Fordelingen av reisestøtten avklares og fremsendes ihht frist i håndboken 

5. Budsjettet er økt for å dekke utgiftene til distriktslederne sin deltakelse 

 

 

11. VALG AV LANDSMØTEARRANGØR 2023  

LC35 og RT07 Haugesund stiller til valg som Landsmøtearrangør for LC i 2023.  
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12. VALG AV LANDSSTYRE  
 
Kandidater til Visepresident 2021/2022 

Ragnhild Jakobsson, LC20 Gjøvik 

 

Kandidat til Shoplady 2021/2023  

Silje Liaseth Vinjevoll, LC08 Ørsta 

 

Kandidat til Landskasserer, 2021/2023 

Evy-Linn Mortensen, LC02 Sandnes  

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 1 

Maria Løksa Bellika, LC60 Alta 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 2 

May-Britt Grytten, LC24 Brattvåg 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 3 

Immi (Ingebjørg) Fjose, LC16 Voss 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 4 

Hege Folkvord Norli, LC02 Sandnes 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 5 

Gina Larsen, LC43 Lillesand 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 6 

Anne Mette Granhaugen, LC47 Notodden 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 7 

Dorthe Helene Baardseth, LC44 Hamar 

 

Kandidat til Distriktsleder distrikt 8 

Ingvild Gulbrandsen, LC10 Oslo 

  



 
 

Landsmøtet 2021 43  ladiescircle.no 

Søknad visepresident 2021/2022 
 

Ragnhild Jakobsson, LC20 Gjøvik 
 

 
 

Jeg stiller meg til disposisjon for LCN og søker derfor visepresident vervet som 

iverksettes 1.7 2021. 

Positiv og pragmatisk «dame» på 41 år. 

Har to tenåringer (15 og 18 år), som jeg har aleneansvar for.  

Jobber som sykepleier innen spesialisert rehabilitering. 

 

Jeg har vært med i LC Gjøvik siden 2007, (2007-2015, og 2019 til d.d) der jeg har 

innehatt ledervervet bl.a.  

Nasjonalt har jeg vært ordstyrer på AGM i Ski, hatt to «runder» i valgkomiteen i LCN 

og vært Generalinne for LM Gjøvik 2015. 

 

Jeg har reist mye, vært på 11 landsmøter, samt mange lokale og internasjonale 

arrangementer. 

 

Nå er tiden inne for å gi tilbake til en organisasjon som har betydd (og betyr) enormt 

mye for meg. 
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Søknad Shoplady 2021/2023 

 
 

Hei hei alle flotte Ladies! 

Eg heite Silje Liaseth Vinjevoll og vil gjerne søke på jobben som Shoplady. 

Eg kjem ifrå LC klubben 08 Ørsta å har vår medlem sida 2015. 

Eg er gift med Tore, vi har to flotte gutar på 12 og 14 år. Vår familie blir som regel å 

treffast på en fotballstadion her eller der.. då vi alle er veldig engasjert i Ørsta fotball. 

Eg sitt både i økonomistyret og er Leiar for Bane og annlegg i fotballgruppa, mannen 

min er Fairplay ansvarlig. Det å kunne bidra, ver til nytte/dugnad er noko som står 

høgt i familien. Sitt ofte å planlegg /finne på ting som kan selgast eller bringe inntekt 

til klubben. Utenfor dugnastida jobbar eg som kokk, har jobba som kokk i snart 18 år. 

Slik møtte eg mannen min, då vi jobba på forskjellige hotell med samme Eigar.  

 

Mitt liv i LC har berre blitt bedre å bedre. Eg fann gleda i å begynde å reise rundt. Har 

fått meg nokon faste reiseruter som eg MÅ på kvart år. Vårt eget Ivar Aasen Games 

er eg stolt av, Kollen og sefølgeli Krabbiaden! Har også hatt gleden av å deltatt på 

Landsmøte i Alta, stavanger og  trondheim. Har mange andre reiseruter eg har store 

ønsker om å få delta på! Skal ikkje gi meg her. 

Eg har knytt mange flotte nye vennskap både i LC og RT over heile landet. Eg har 

vår så heldig å få reise å besøke andre på fritid. Å hatt gleden av å få feriebesøk 

heime hos meg. Det er vennskap eg aldri hadde funne ellers. Mange flotte 

opplevelsar og minner som varma hjertet. Å meir skal det bli. Kanskje fleire kjenner 

meg som «ho galne pin-samlaren» eller «ho som lagar ølholder»  

 

Eg ønsker å stille til dette vervet da det vil utfordre meg som person. Eg er glad i å 

komme med nye idear, sitt alltid å tenker ut nokon planar. Eg håpar at min kreativitet 

har positiv innvirkning på å kunne bidra med mykje spennande produkt. Eg har eit 

haud som alltid planlegg, enda til når eg søv. Eg er klar for utfordringer, lære nye ting 

å møte enda fleire flotte LC damer!  

 

STOR klem frå Silje Liaseth Vinjevoll 
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Søknad som Landskasserer 2021/2023 i Ladies Circle 

 
Jeg har nå lyst til å gripe muligheten til å stille 
til valg som landskasserer i Ladies Circle. Jeg 
er 42 år, siviløkonom, gift med André som har 
vært med i RT og vi har tre barn sammen (8, 
11 og 14 år).  Jeg jobber som prosjektleder for 
Business development prosjekter i Equinor. En 
jobb jeg trives godt 
med. Jeg har 
tidligere vært både 
revisor i PwC og 
vært 
regnskapsfører. Jeg 
har derfor en veldig 
god bakgrunn til å 

gjøre en strålende jobb som landskasserer i LC.   
Jeg har vært medlem i LC02 Sandnes siden 2015. Der 
har jeg vært med i styret i 3,5 år som nestleder, leder og 
kasserer. Jeg har også vært revisor for LC Norge 
2018/2019. I løpet av min tid i LC02 Sandnes styret har 
antall medlemmer i LC02 Sandnes økt, og vi er nå en 
super gjeng på ca 25. Flere av oss liker å reise og jeg har 

vært på fire fysiske landsmøter 
(og et virtuelt).  Internasjonale 
reiser har også vært magiske i 
LC. Malta sitt felles LC/RT/41 
landsmøte og karneval i Venezia med RT er blant de 
kjekkeste turene jeg har hatt i mitt liv. Flere LCI møter 
planlegger jeg også. Krysser fingrene for vi får komme oss 
til Marokko i august.  
I LC er det uendelige muligheter å bli 
kjent med folk og det er noe jeg liker 
med å være med. Innad i klubben, på 
tvers av regioner, landsdeler og land. 
Kvinner i ulike alder som jeg ikke ville 
ha møtt uten LC. Det er så mange 

kjekke folk og så god stemning som gjør at jeg føler meg både 
heldig og stolt over å være med i LC.  

I tillegg i LC så bruker jeg 
fritiden min til å være med 
familie og venner. Tar gjerne også en fjelltur, leser 
en bok eller ser en film når jeg har ledig tid.  
Jeg er glad og positiv. Jeg er inkluderende og liker 
å skape lagfølelse. Jeg har lyst til å bli en del av 
landstyret fordi det gir en enda større mulighet til å 
bli kjent med flere circleliner og jeg sikker på at det 

kommer til å bli gøy       
 

Stor klem fra Evy-Linn Mortensen, LC02 Sandnes 

Halloween party på Malta 

Karneval i Venezia 

Cowboyfest på landsmøte i Stavanger 

LCI Haugesund 
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Søknad Distriktsleder Distrikt 1 

 

Maria Løksa Bellika 

 

 

 

Hei! 

 

Mitt navn er Maria Løksa Bellika og jeg er medlem av LC60 Alta. Jeg kom inn som 

reflektant i klubben høsten 2018 og ble offisielt medlem i januar 2019. Etter kort tid i 

klubben gikk jeg på som nestleder for året 2019/2020 og ble leder i klubben høsten 

2020. 

 

Jeg ønsker å være distriktsleder for distrikt 1 da jeg ønsker å bidra til at alle klubber i 

distriktet får en god oppfølging og at klubbene i distrikt 1 kan få bedre kontakt enn det 

man har i dag. Jeg ser også fram til å bli enda bedre kjent med LC og andre klubber i 

mitt distrikt. Ettersom dette er første året med distriktsledere syns jeg det er 

spennende å få være med på prosessen og starte opp dette og jeg håper klubbene i 

distriktet hjelper meg på veien til å yte best mulig som distriktsleder. Min samboer vil 

også være distriktsleder i RT kommende år, noe jeg tror kan være med på å styrke 

båndene mellom RT og LC i distriktet. Jeg ser fram til å bli kjent med enda flere 

herlige LC-damer i det nye LC-året! 

 

Hilsen 

Maria Løksa Bellika L 

  



 
 

Landsmøtet 2021 47  ladiescircle.no 

Søknad Distriktsleder Distrikt 2 

 
 

Jeg heter May-Britt Grytten og er medlem i LC24 Brattvåg, og arbeider innen HR i VARD 

Group. Jeg 42 år, og er mamma til Erling på 18 og Josefine på 15, og hundemamma til 

Stella. 

Vi bor på et lite sted som heter Grytastranda. I fjor tok jeg lappen på motorsykkel, og nå er 

tiden inne for å utfordre meg selv enda mer! Derfor ønsker jeg veldig gjerne å gå på som 

Distriksleder for Distrikt 2. Ungdommene i huset synes det er stas, og jeg føler at nå er tiden 

inne for å yte enda mer for organisasjonen, så da durer jeg på.       

Jeg har vært medlem i LC24 i 15 år, og har innehatt de fleste verv i klubben (enkelte verv 

mer enn 1 gang): 

• Styremedlem 

• Sermonimester 

• Sekretær  

• Nestleder 

• Leder 
 

Jeg er en engasjert dame som setter stor pris på LC-livet. Jeg elsker å bli kjent med nye 

mennesker og føler at LC gir meg de nødvendige trygge rammene til å kunne tørre å ta 

kontakt med mennesker som jeg ellers aldri hadde kommet i kontakt med. 

Jeg har reist litt, men desverre ikke så mye som jeg skulle ønske. Kan nevne; 

• Ledermøte Oslo x2 

• LC & RT Kollen 

• LM Haugesund 

• Intercity Molde 

• LM Gjøvik 

• LM Alta 

• LM Trondheim 

• Jubileum LC Hordaland 

• Ivar Aasen Games i Ørsta (mange ganger) 
 

Det er rett og slett et privilegium å få være medlem i LC. Jeg liker at vi har noen «faste» 

rammer og forholde oss til, og synes det er viktig at Ladies Circle blir drevet på en litt «proff» 

måte. For meg så betyr det mye at vi som klubber holder oss til de faste rammene som er 

satt i Matrikkelen, samtidig som vennskap utvikles. Det er viktig for meg at LC gir «noe i 

tillegg» til det barndomsvenninnene mine gjør. 

Derfor synes jeg det er svært positivt at det nå ble bestemt at vi skal få distriksledere! Dette 

vil hjelpe klubbene i distrikta til å bli mer knytt til hverandre, og dermed samtidig bidra til at 

LC får et lite «løft» på distriktsnivå!  

 

Samarbeid/utveksling av ideer i det daglige er så viktig for motivasjonen, og kanskje spesielt 

nå med tanke på tiden vi er i. Her kommer også samarbeid med DL i RT inn. Vi har mye å 

lære av hverandre. 

 

Kjernen i LC er lokalklubbene. Uten sunne lokalklubber vil ikke de nasjonale og de 

internasjonale arenaene eksistere! Det siste vi vil er at LC-klubber dør ut, og her mener jeg 

kanskje en av de viktigeste arbeidsoppgavene til en DL ligger. Vi må holde kontakten med 
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klubbene, være et bindeledd som fører til at klubbene i distriktet føler seg mer 

sammensveiset, at råd og tips flyter lettere mellom klubbene og at avstanden til landsstyret 

minker. 

 

Distrikt 2 er det nest største distriktet, arealmessig, i Norge. Flere av klubbene er ganske 

nært knytt fra før, men nå trenger vi å bli bedre kjent alle sammen! Målet mitt for året er å 

kunne delta på møte eller arrangement hos alle de 8 klubbene ila LC-året. Avstanden er stor, 

så gi meg et vink i god tid, slik jeg kan planlegge       Jeg og Harryet, min noe «harry» MC, 

kommer gjerne på besøk! 

 

 

Klem fra May-Britt 
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Søknad om vervet distriktsleder i distrikt 3 

 

Navn; Immi (Ingebjørg) Fjose 

Klubb: LC16 Voss 

 

Hei alle flotte damer! Jeg 

søker med dette om vervet 

som distriktsleder i LC. Jeg 

er en dame på 40 år, jeg bor 

på en gård på Voss med 

mann og to barn, hest, to 

hunder og to katter. Jeg 

jobber på Presis vegdrift.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Jeg ble med i LC i 2015 og har vært med i landsstyret som sekretær i perioden 2016-2018. 
Jeg vet derfor en del om hva LC-verv innebærer og jeg har vært en del på reis på ulike 
arrangementer mest i Norge men også på LCI konferansen i Rotterdam. Det er utrolig 
hyggelig å møte så mange trivelige LC-damer. Min mann er med i RT så vi har vært på flere 
arrangementer sammen og på disse blir det ofte ekstra mye liv!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ser frem til når vi forhåpentligvis kan møtes fysisk igjen og jeg gleder meg til å bidra i mitt 

distrikt. Vervet som distriktsleder tror jeg kan passe meg bra og jeg håper dere vil velge meg 

som distriktsleder.  
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Søknad Distriktsleder Distrikt 4 

 

Hege Folkvord Norli 

 
 

Jeg har lyst å søke som distriktsleder for distrikt 4, Rogaland. 

Har et stort ønske om at Rogaland skal bli et sammensveiset distrikt hvor man lettere 

kan bli kjent med flotte ladies i naboklubbene og ikke bare ens egen klubb.  

Et distrikt hvor en har en lav terskel for å ‘kræsje’ hverandres klubbmøter og kan 

arrangere alt fra charity til sosialt sammen.  

Det å bruke nettverket sitt i jobbsammenheng er også viktig. 

Bygge opp medlemstallene i klubbene. Vi har noen klubber i distriktet som trenger 

rekruttering. 

 

Mannen min Dan Terje er RT distriktsformann i Rogaland i år, og vi har ofte diskutert 

gode idéer ved middagsbordet. 

 

Litt om meg: 

Bor i Julebygda (koselig navn ikke sant?) i Sandnes og er vokst opp med mor, far og 

2 onkler i LC/RT.  

Gift med Dan Terje. 

2 barn: Amalie på 5,5 år og Ole på 1,5 år. Født i 1987.  

Butikksjef i familieeid hagesenter som er med i Hageland-kjeden. 

Er leder i LC02 Sandnes dette året, og ledermøtekoordinator i 2021.  

 

Hilsen  

Hege Folkvord Norli 

LC02 Sandnes 
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Søknad Distriktsleder Distrikt 5 

 

Gina Larsen, LC43 Lillesand. 

 
 

Spennende å kunne sende en søknad til distriktsledervervet i D5. 

Jeg holder til i Lillesand hvor det var jobb som lærer som fikk meg til å flytte til denne 

lille sørlandsbyen. I dag jobber jeg som spesialpedagogisk koordinator og 

assisterende rektor på en barneskole. Trives godt både med by og jobb. 

 

Mine år i LC43 Lillesand har vært givende, interessante, lærerike og artige. Det å 

være i klubben gir mye glede og mye latter. Jeg har fått prøvd ulike verv, deriblant 

ledervervet, og jeg har fått deltatt på ulike arrangementer utenfor egen klubb. 

Nå har lysten kommet til å søke på vervet som distriktsleder. Det er gøy med 

utfordringer, og når det i tillegg er et helt nytt verv, er det både spennende og 

motiverende å være med å utvikle noe. Det å organisere og lede, jobbe selvstendig 

og i samarbeid, gjør jeg i min jobb. Den erfaringen vil jeg dra nytte av i dette vervet 

også. Ellers er jeg en engasjert person med et godt humør, og som er klar til å ta nye 

utfordringer. 

 

Gina Larsen, LC43 Lillesand. 
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Søknad som distriksleder for distrikt 6.  
 

Hei damer, hvem, er jeg?  

Jeg heter Anne-Mette Granhaugen 35 år, opprinnelig Vestfold jente , men har bodd 

de siste 13 årene på Akkerhaugen i Midt-Telemark. Har to barn, to katter, en hund, 

en kanin og noen hybel kanier        

Jeg har vært med i LC siden 2011, gått glipp av to landsmøter ellers så er 

landsmøter høydepunkter ( utenom klubb møter ) . Reist i LC sammenheng fra Alta i 

Nord til Arendal i Sør. Fra Øst Gjøvik til Vest Haugesund. Bestandig treffer jeg nytt og 

gammelt vennskap . Akkurat: vennskap og omtanke!  

Jeg har super lyst til å stille som kandidat til distriksleder for mitt distrikt. Siden jeg nå 

går inn for mitt 10 år i LC, ønsker jeg å utfordre meg selv med nettopp dette vervet. 

På sikt ønsker jeg å ta del av nettopp landstyret så da er vel dette en god start på 

min vei. Distriksleder ser jeg på som en fin start mulighet. Nettopp for å treffe flere 

kjekke mennesker i mitt eget nærområdet. Hva kan vi gjøre sammen…. Hva får vi til 

sammen… Hvordan gjennomføre sammen… I disse dager er vel de fleste blitt noen 

resere på enten Teams eller Zoom, noe som er bra, men vi må prøve å holde ut! Alt 

blir bra! Jeg ser frem til/håper vi får anledning til å møtes som i gode «gamle dager» 

snart.    

LC er ett fantastisk nettverk av flotte damer, fra lille LC Notodden til LC Spania. Nye 

mennesker treffer man på sin vei og det danner ett fantastisk vennskap livet ut. Det å 

utforske utenfor egen klubb er noe jeg anbefaler. Gleder meg til å finne på nye sprell 

sammen, både ved og utenfor pc skjermen!  

Håper med dette at dere stemmer for meg, dere vil ikke angre        

 

Mange gode LC klemmer fra Anne-Mette LC47 Notodden . 
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Søknad Distriktsleder Distrikt 7 

 

Dorthe Helene Baardseth, LC44 Hamar 

 
 
Kjære LC-venner,  
 
Mitt navn er Dorthe Helene og jeg ønsker å stille til valg som distriktsleder for distrikt 
7. Siden 2016 har jeg vært medlem av LC44 Hamar. Der er vi per april 2021 14 
medlemmer, med et par reflektanter i anmarsj. Jeg bor i Ask i Gjerdrum kommune og 
jobber som butikkleder på Dressmann på Strømmen Storsenter. Litt langt unna 
Hamar tenker du kanskje? Det har seg slik at kjærligheten flyttet meg til Ask i 2018, 
men kjærligheten til mine fine ladies på Hamar har holdt meg i klubben. Vinn-Vinn! 
 
I løpet av mine år i LC har jeg vært både leder og nestleder for klubben min. Verv jeg 
har tatt med glede og som har gitt meg mange nye erfaringer og venner. Nå har 
muligheten til å være leder for distrikt 7 meldt seg og det er en rolle jeg gjerne vil ha. 
Vi savner vel alle en god sammenkomst om dagen og jeg håper at det kommende 
året byr på mange anledninger til å treffes. Jeg håper jeg blir et godt bindeledd 
mellom LC nasjonalt og lokalt og at jeg kan bidra til godt samarbeid på tvers av 
klubbene slik at vi kan dele erfaringer og bli enda bedre kjent med hverandre.  
 
Jeg gleder meg! Stor klem fra Dorthe Helene.  
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Søknad Distriktsleder Distrikt 8 
 

Ingvild Gulbrandsen, LC10 Oslo 

 
 

Jeg, Ingvild Gulbrandsen, ønsker å stille til valg som distriktsleder for distrikt 8. Jeg 

har lang farts tid i LC og vært med i 2 klubber i vårt distrikt. Jeg kjenner at jeg trenger 

noen nye utfordringer før min tid i LC er over. 

 

Livet er for kort til å ikke prøve seg på nye ting. Jeg bare elsker LC livet. LC betyr og 

har betydd mye gjennom tidene. 

 

Stor klæm fra Ingvild Gulbrandsen, LC10 Oslo 

 

 

 

13. VALG AV REVISOR  

Camilla A. Lien, LC05 Bergen 

May Elin Raudøy Myklebust, LC08 Ørsta 

14. VALG AV LEDERMØTEKOORDINATOR  

Trine Fostervoll Olstad, LC03 Trondheim 
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Søknad Ledermøtekoordinator for ledermøte 2022. 

    

Hei       

Trine fra LC03 Trondheim, 42 år, gift og 2 jenter på 7 og 9 år.  

Søker med dette vervet som ledermøtekoordinator for ledermøte 2022. Jeg har vært 

medlem i LC Trondheim siden 2010 og har hatt verv som sekretær, nestleder og 

leder. Jeg har vært nestleder to ganger og er inn i mitt andre år nå som leder. Vi 

arrangerte som kjent landsmøte i Trondheim i 2019 og var da generalinne. Dette ga 

mersmak og tenker at ledermøtekoordinator er en rolle jeg kan kle godt. Jeg er 

strukturert og effektiv i jobb og gir alltid 110% for det jeg har ansvaret for. Jeg er 

sosial og er den som ofte organiserer treff i ulike vennegjenger og trives godt med 

det. Jeg har blitt kjent med masse medlemmer i LC og RT og har veldig lyst til å bli 

med og treffe alle de herlige medlemmene på møte 2022. Siden jeg nok ikke har noe 

verv ved LC-året 21/22 som tilsier plass på ledermøte, så får jeg heller jobbe for å 

komme dit på andre måter       

Jeg har veldig lyst til å ha denne oppgaven og tror og håper at det kommer til å gå 

veldig godt! Ser fram til å (kanskje) samarbeide med dere, med «noe» Prosecco 

innabords underveis       
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15. VALG AV NASJONALT CHARITY PROSJEKT  

Vi har ikke fått inn noen kandidater til charityprosjekt neste år. Hvis 

det er noen som vil komme med benkeforslag på Landsmøtet så er 

det mulig.  

16. VALG AV VALGKOMITÉ  

Kirsten Lauvrak, Nylig Avgått President  

Ann Charlene Letnes, LC44 Hamar 

Therese U Meling, LC02 Sandnes 

17. INNSETTELSE AV NYTT STYRE  

18. ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE ÅR 


