PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
SUPPORTERUNIONEN FOR BRITISK FOTNALL (SBF)
Lørdag 5. november 2011 kl. 12:00 – 13:30
Tempest Café & Club, Oslo
Til stede:
André Øien (Liverpool), Ray Tørnkvist (Leeds United), Bjørnar Fagerhøi (Tottenham Hotspur), Bjørn
Arne Smestad (West Ham United), Arnt H Nodeland (Ipswich Town), Svein Moen (Stoke City), Finn
Morten Steen (Derby County), Marthon Høvring (Derby County), Bent Uvaag Johansen (Celtic), Kjetil
Klonteig (Celtic), Kenneth Flaten (Norwich City), Are Guttelvik (Scarborough), Trond Fuhre
(Birmingham City), Martin Kolsrud (Birmingham City), Jarle Gunstad (Rochdale), Håvard Gulbrandsen
(Macclesfield Town) og Per Helge Berg (Billericay Town)
Til sammen 17 personer fra 14 supporterklubber. Totalt 49 stemmer
Dagsorden:
1) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegnede protokollen
2) Godkjennelse av dagsorden
3) Styrets årsberetning 2010/11
4) Regnskap 2010/11 og revisors beretning
5) Fastsettelse av kontingenter
6) Styrets innstilling til medlemskap
7) Forslag til årsmøtet
8) Valg
SBFs leder Trond Fuhre åpnet årsmøtet ved å ønske alle hjertelig velkommen. Alle fremmøte
presenterte seg med navn og supporterklubb.
1) Valg av ordstyrer og referent
Bjørn Arne Smestad ble valgt som ordstyrer, mens Bent Uvaag Johansen ble valgt som referent. Are
Guttelvik og André Øien ble valgt til å undertegne protokollen.
2) Godkjennelse av dagsorden
Ingen innvendinger på dagsorden. Enstemmig godkjent.
3) Styrets årsberetning 2010/11
Trond Fuhre gikk i gjennom styrets årsberetning
‐
‐

Svein Moen kommenterte at avtalen med billig overnatting Rica Victoria Hotel i Oslo må
følges opp bedre. Det har vært eksempler på at ansatte på hotellet ikke har kjent til avtalen.
Spørsmål fra Martin Kolsrud om hva som er kriteriene for valg av "årets supporterklubb". Ray
Tørnkvist redegjorde for dette

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets årsberetning
4) Regnskap 2010/11 og revisors beretning
Økonomiansvarlig Finn Morten Steen gjennomgikk regnskapet som viser et overskudd på kr.
1.451,68. Beholdningen pr. 30.09.2011 er på kr. 141.688,46.
‐

Are Guttelvik påpekte en feil i oversikten for regnskapet for 2009/10. I "samarbeidsavtaler"
for 2009/10 skal det stå kr. 44.500,00 og ikke 4.500,00.

‐

‐

Finn Morten Steen forklarte posten jubileumstur England . Den endelige totalkostnaden var
ikke klar da regnskapet ble avsluttet. Trond Fuhre opplyste om at den endelige
totalkostnaden ble på ca. kr. 31.000,00.
Bjørnar Fagerhøi tok opp revisorenes uavhengighet siden SBFs økonomiansvarlig og revisor
Einar Sand begge for i Skien/Porsgrunn og er medlem av Derby County supporterklubb. Finn
Morten forklarte sine relasjoner til revisorene.

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet og tok revisjonsberetningene til etterretning.
5) Fastsettelse av kontingenter
Bent Uvaag Johansen gikk i gjennom og forklarte bakgrunnen for styrets forslag til endring av måten
å fastsette kontingenten og avgift.
Spørsmål fra Are Guttelvik om hva som skiller en supporterklubb med fast medlemskap fra en med
samarbeidsavtale. Bent Uvaag Johansen forklarte at en supporterklubb med samarbeidsavtale ikke
har stemmerett på årsmøtet og har ikke rett til å delta i Supportercupen.
5.1 Forslag til ny fastsettelse av kontingenten for 2011/12 ble enstemmig vedtatt
5.2 Forslag til ny avgift for samarbeidsavtale ble vedtatt med 47 mot 2 stemmer
6) Styrets innstilling til nytt medlemskap
Bent Uvaag Johansen presenterte styrets innstilling til medlemskap, hvilke supporterklubber som er
innstilt med forbehold og nye supporterklubber. Dessverre var Charlton Athletic blitt uteglemt blant
supporterklubbene som er innstilt uten anmerkninger.
6.1 Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling til medlemskap for de 44 aktuelle
supporterklubbene.
6.2 Årsmøtet vedtok enstemmig å gi styret myndighet til å ekskludere Leyton Orient og Scarborough
hvis forpliktelsene over SBF ikke er oppfylt innen 1. januar 2012.
6.3 Styret har mottatt en søknad fra Sheffield Uniteds supporterklubb om medlemskap. De oppfyller
SBFs krav til medlemskap. Årsmøtet vedtok enstemmig Sheffield Uniteds supporterklubb som
medlem av SBF.
7) Forslag til årsmøtet
Bent Uvaag Johansen gikk igjennom styrets forslag til endring av ordlyden i vedtektenes $ 3.d om
kravene til medlemskap. Styret i SBF har fått flere henvendelser fra personer som ønsker å starte opp
supporterklubber basert på Facebook, og ønsket å endre vedtektene i forhold til dette. Trond Fuhre
poengterte at supporterklubber som skal drive basert på Facebook i tillegg må sende en
medlemsliste til SBFs styre.
7.1 Styrets forslag til endringer i vedtektenes $ 3.d ble vedtatt med 40 mot 9 stemmer
8) Valg
André Øien i valgkommitéen redegjorde for dennes innstilling
8.1 Trond Fuhre ble enstemmig gjenvalg til leder i SBF
8.2 Bent Uvaag Johansen, Ray Tørnkvist, Anders Christensen og Jostein Wang ble enstemmig
gjenvalgt til styremedlemmer
8.3 Finn Morten Steen ble enstemmig gjenvalg til økonomiansvarlig
8.4 Einar Sand (Derby County) og Jarle Bakke (Leeds United) ble enstemmig gjenvalg til revisorer

Bjørn Arne Smestad presenterte styrets innstilling til ny valgkomité.
8.5 Frank Østerås (Manchester United) og Arnt H Nodeland ble enstemmig valgt til valgkomitéen
Det ble trukket ut en trenings t‐skjorte. Den heldige vinner ble Are Guttelvik.
Ray Tørnkvist delte ut premien for "årets supporterklubb" til Liverpools supporterklubb ved André
Øien
Protokollen ble godkjent av undertegnede

Are Guttelvik

André Øien

