Referat fra styremøte i SBF 26.04. 2022

Tilstede: Anders, Finn Morten, Ray, Karl Yngvar, Tor (på Skype) og Harald
Forfall: Ingen
Sted: Hos Anders Christensen på Høvik skole
Møtetid: 17.00 – 20.00
Referent: Harald Unhjem

1.

Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat.
Innkallingen ble godkjent, og referatet fra styremøtet 21.03.22 på Høvik skole ble
gjennomgått og godkjent.

2.

Nytt fra klubbene:
Det var ingen spesielle nyheter fra klubbene.
Stretford Paddock har fått sitt medlemskap kansellert pga. unnlatt betaling av kontingent til
tross for utallige purringer. Det er i tillegg minimal aktivitet på nettsidene.

3.

Regnskapet.
Finn Morten orienterte om regnskapet.
Supporter.no har nå betalt tidligere utestående iht. avtale, og samarbeidet løper derfor som
avtalt.

4.

Oppfølging av klubbene
Aktivitetsnivået i klubbene gjennomgås månedlig av Ray, og det er gjort også for april 2022.
Kontaktinfo. og medlemstall for klubbene er oppdatert pr. 21.03.2022

5.

Samarbeidspartnere
Samarbeidet med alle samarbeidspartnere fungerer stort sett utmerket.
NENT. Ray og Harald hadde møte med NENT 30.03.22.
Foeranledningen var at det fra SBF sin side ble fremsatt ønske om et nærmere samarbeid mot
promotering av NENT på våre hjemmesider, på Supportercupen m.v..
Et samarbeid fra SBF sin side forutsatte et tilbud fra NENT om rabatterte abonnementspriser
for SBF sine medlemmer på PL. I tillegg ble det fremsatt ønske om et mindre økonomisk
tilskudd til SBF til driften.

Tilbakemeldingen fra NENT er det dessverre nedslående ettersom det var uaktuelt for NENT
med rabatterte abonnementspriser. Dert var heller ikke aktuelt for NENT å gi noe økonomisk
tilskudd til SBF.
Sanmarbeidspartnere;
- Fotball Shop. Samarbeidet fungerer bra. Annonse i Håndboka.
- TIPS. Fortsatt samarbeid. Annonse i Håndboka.
- Josimar. Annonse i Håndboka.
- NFF. Tegner annonse i Håndboka.
- Groundhopper. No. Tegner annonse i Håndboka.
- Scotsman/Jekyll. Samarbeidet fungerer bra, men det er et ønske at samarbeidsavtale
formaliseres skriftlig. Anders. Tegner dobbelannonse i Håndboka.
-TV2. Tegner annonse i Håndboka.
- Supporter.no.. Tegner annonse i Håndboka.

6.

Nettsider/FB
Utarbeidelsen av ny hjemmeside er under arbeid og utkast il nye nettsider er gått igjennom.
Det er en del korrigeringer som må foretas. Navnet på SBF er feilskrevet, og skal være
«Supporterunionen for britisk fotball».
Det er videre ønskelig at alt er i en farge med blå lenker.
Årsmøtepapirer fra 2014 og bakover bør legges inn når ny hjemmeside er klar. Det samme
gjelder div. andre papirer etter nærmere vurdering.
Sluttevaluering/godkjennelse foretas senere etter at korreksjoner er foretatt.
Ovennevnte følges opp av Anders.

7.

Groundhopping
«92-klubben» - Utarbeides diplom og deles ut pin for 92 baner.
Banehopperlista teller som tidligere lag i 6 øverstedivisjoner.
Damenes Super league ligger fortsatt ute på nett.
Alle som har 92 baner ved sesongslutt får diplom.

8.

Supportercupen 2022
Årets supportercup gjennomføres lørdag 4. juni 2022 fra kl. 09.00 på Snarøyabanen
(Hundsund kunstgress) med inntil 36 lag.
Pr. 19.04.2022 var det 28 påmeldte lag. Fristen for påmelding er tidligere utsatt til 20.04.
2022, og invitasjon er tidligere lagt ut på hjemmesidene. Trekning for gjennomføring ble
gjort i styremøtet. Spilleplan legges ut på nettsidene. Anders.

Prisen for deltakelse ble fastsatt til kr 1.800 pr. lag.
Røde Kors stiller.
Dommere kontaktes/er kontaktet. Anders
Snarøya SK står for kiosksalg.
Supportertreff på Scotsman etter turneringen. Lokaler reserveres. Anders.
Baller. Anders/Ray
Spar har sponset oss med 2 kasser brus. Anders.
Premier. Ray.
Alle er velkomne til nachspiel på Scotsman om kvelden fra kl. 19.00.

9.

Kåringer
- Fristen for nominering av Årets Supporter utløp 01.05.22 og arbeidet er i gang.
Vinneren presenteres i TV2.
- Årets medlemsblad. Avventes til sesongslutt.
- Årets hjemmeside/sosiale medier. Avventes til sesongslutt.

10.

Håndboka
Arbeidet er iflg. Tor i innledende fase. Sideoversikt er utarbeidet.
Tor har avventet tilbakemelding fra samarbeidspartner Håkon.
Tor har gjennomført intervjuer med Stefan Johansen QPR og Kasper Wikestad.

11.

Eventuelt
Intet.
*******

Neste styremøte ble fastsatt til onsdag 15. juni 2022 kl. 17.00 hos Anders.

