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Sak 3: Styrets årsberetning 2018/19 
 
Interessen for britisk fotball i Norge har aldri vært høyere enn i sesongen 2018/19. 
Den engelske Premier League var utvilsomt den beste ligaen i Europa med to 
finalister både i Champions League og Europa League. Rekordmange nordmenn har 
reist til England og Skottland for å se fotball på ulike nivåer. Totalt sett hadde de 58 
supporterklubbene tilknyttet SBF 121.225 medlemmer pr. 31. mai 2019. Det er en 
økning på hele 11.811 i løpet av sesongen og en soleklar ny rekord! 
 
Styret i SBF har i 2018/19 hatt følgende sammensetning: 

• Anders Christensen, Liverpool (leder) 

• Ray Tørnkvist, Leeds United (nestleder) 

• Harald Unhjem, Chelsea (styremedlem) 

• Tor Sandø, Liverpool (styremedlem) 

• Karl Yngvar Øvensen, Hibernian (styremedlem) 

• Bent Uvaag Johansen, Celtic (styremedlem) 

• Finn Morten Steen, Derby County (økonomileder) 
 
Det er blitt avholdt syv styremøter i sesongen 2018/19. Samarbeidsklimaet innad i 
styret har vært meget bra – og 2018/19 utgaven har virkelig dratt lasset sammen. Et 
av styremøtene var lagt til siste helg i august 2019 hvor 2018/19 ble grundig evaluert 
og kursen for 2019/20 ble staket ut.  
 
Aktiviteten i styret har vært høy og Supportercupen, håndboka, kåringer, quizkvelder 
og banehoppersiden har vært våre nøkkeloppgaver.  
 
Supportercupen ble gjennomført på Skeids anlegg på Nordre Åsen lørdag 1. juni 
2019 for 29. gang. Det var 36 påmeldte lag og vinner for andre gang på rad ble 
Ipswich Town som slo Manchester City i finalen. Vi var heldige som fikk tidligere 
Premier League profil Bobby Madley til å være en av dommerne. Etterpå var det 
kveldsarrangement på The Scotsman hvor finalen i Champions League ble vist. 
Styret er brukbart fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, men jobber for at 
det skal bli enda bedre til 30-årsjubileet i 2020.  
 
Håndboka 2019/20 ble meget godt ivaretatt av redaktør Tor Sandø. Av inneholdet 
kan nevnes eksklusive intervjuer med Arne Scheie og Kevin Keegan. Redaktøren var 
på en reportasjereise i England og dette medførte interessante artikler fra verdens 
eldste klubb Sheffield FC, et besøk hos Notts County hvor nordmannen Erik 
Svendsen er fysisk trener og overlevering av SBFs Hederspris til Ole Gunnar 
Solskjær.  
 
Styret er også meget fornøyd med utviklingen av banehopper.com. Aldri før har det 
vært registret flere norske banehoppere. Nesten 850 personer er nå registret og av 
dem har over 300 besøkt minst 25 baner i Storbritannia. SBF fikk også en god 
artikkel om banehopping i Aftenposten i august 2019. Tre banehoppere nådde 
milepælen 203 baner i løpet av 2018/19: Ray Tørnkvist (Leeds United), Steinar 
Tungen (Leeds United) og Ola Toftaker (Stoke City). 
 



 
 
Styret i SBF har i 2018/9 delt følgende utmerkelser: 

• Årets Supporter: Terje Dahl (Leeds United) 

• Årets Medlemsblad: Super Hoops (Queens Park Rangers) 

• Årets pris for nett og sosiale medier: Stoke City 

• SBFs Hederspris: Ole Gunnar Solskjær  

 
Styret har gjennomført en quizkveld i 2018/19 på The Scotsman med godt besøk. 
Hjemmesiden (supporterunionen.no) og Facebook er blitt hyppig oppdatert med 
relevante saker for norske supportere av britiske klubber.  
 
Samarbeidsavtalen med The Scotsman er blitt videreført i sesongen 2018/19 og har 
også signert en ny med Fotballshop. Styret har jobbet med å profesjonalisere 
avtalene.  
 
Styret takker alle medlemsklubbene og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 
sesongen 2018/19. 
 
Oslo, 22. oktober 2019 
Styret i SBF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 4: Regnskap 2018/19 og revisors beretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 5: Fastsettelse av kontingenter og honorar 
til styret 
 
 
5.1 Fastsettelse av medlemskontingent 
 
 
Forslaget lyder: 
Supporterklubber tilknyttet SBF betaler kontingent etter antall medlemmer innenfor 
forskjellige intervaller: 
< 100 medlemmer: kr. 2,40 pr. medlem     
100 - 499 medlemmer: kr. 1,80 pr. medlem     
500 - 999 medlemmer: kr. 1,20 pr. medlem     
> 1000 medlemmer: kr. 0,60 pr. medlem     
Kontingenten skal totalt være på minimum kr. 150,- og maksimum kr. 10.000,-.   
 
Saksopplysning: Ved beregning av medlemskontingenten legges medlemstallet 
oppgitt på siste spørreskjema til klubbene til grunn. Tallene er pr. 31. mai 2019 og er 
presentert på www.supporterunionen.no 
 
 
5.2 Fastsettelse av avgift for samarbeidsavtale 
 
Forslaget lyder: 
Supporterklubber som startes opp etter årsmøtet, vil få tilbud om en 
samarbeidsavtale med SBF frem til de eventuelt innstilles og tas opp som fullverdig 
medlem. Avgiften for samarbeidsavtalen forblir kr. 150,-   
 
Saksopplysning: Avgift for samarbeidsavtale er tilsvarende forslaget til ny minstesats 
for medlemskontingent 
 
 
5.3 Fastsettelse av honorar til styret 
 
Forslaget lyder: 
Hvert styremedlem i SBF vil få utbetalt et honorar på kr. 4.000,- for sesongen 
2019/20.Leder får utbetalt kr. 6.000,-. Dette fordrer at økonomien tillater det. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sak 6: Styrets innstilling til medlemskap 
 
6.1 Innstilling uten anmerkninger 
 
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF: 
   
Aldershot   Crystal Palace  Norwich City 
Arsenal   Derby County  Nottingham Forest  
Aston Villa   Everton   Portsmouth 
Barnet   Exeter City   Queens Park Rangers  
Birmingham City  Forest Green Rovers Rochdale 
Blackburn Rovers  Fulham   Scarborough Athletic  
Blyth Spartans  Hibernian   Sheffield United 
Bolton Wanderers  Huddersfield Town  Southampton 
AFC Bournemouth  Ipswich Town  Stoke City 
Brentford   Leeds United   Sunderland 
Brighton & Hove Albion Leicester City  Swansea City 
Burnley   Liverpool   Tottenham Hotspur 
Bury    Luton Town   West Bromwich Albion 
Cardiff City   Macclesfield Town  West Ham United 
Celtic    Manchester City  AFC Wimbledion 
Chelsea   Manchester United  Woking 
Cheltenham Town  Millwall   Wolverhampton Wanderers 
Coventry City  Newcastle United     
 
     
6.2 Innstilling med forbehold 
 
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF med forbehold, da 
forpliktelsene overfor SBF ikke er oppfylt: 
 
Xyz 
     
Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å ekskludere Xyz hvis forpliktelsene om å utgi medlemsblader, 
oppdatere hjemmesider og publisere de pålagte annonser ikke er oppfylt innen 1. 
januar 2014. Klubben skal ha skriftlig beskjed om vedtaket. 
 
 
6.3 Opptak av nye medlemsklubber 
 
Altrincham, Kidderminster Harriers, Middlesbrough og Wycombe Wanderers 
Altrincham, Kidderminster Harriers. Middlesbrough og Wycombe Wanderers har 
allerede en aktiv nettbasert supporterklubb i Norge og har inngått samarbeidsavtale 
med SBF 
 
Forslag til vedtak: 
Altrincham, Kidderminster Harriers, Middlesbrough og Wycombe Wanderers 
opptas som medlem av SBF fra og med årsmøtet, under forutsetning av at søknad 
og nødvendig informasjon foreligger. 



Sak 7: Forslag til årsmøtet 

 
 
7.1 Kontaktmedlemskap: 
Styret i SBF ønsker å fjerne ordningen med kontaktmedlemskap siden dette ikke har 
noen praktisk hensikt. Som en konsekvens av dette må ordlyden i § 3 som 
omhandler medlemskap. 
 

a) § 3 a foreslås endret til: «Alle skandinaviske supporterklubber for britiske 
fotballklubber kan bli medlem. Det kan bare tas opp en supporterklubb per 
fotballklubb»  
 

b) § 3 b foreslås endre til: «Årsmøtet avgjør hvilke klubber som skal stå tilsluttet 
SBF i den kommende driftsperioden. Dette innebærer at årsmøtet godkjenner 
klubbenes medlemskap for ett av gangen. Godkjennelsen skjer etter innstilling 
fra styret» 
 

c) § 3 c foreslås endret til: «Nye klubber som søker medlemskap skal ha vært i 
drift i minst tre måneder før de kan bli opptatt som medlemmer. Frem til 
årsmøtet har styret rett til å inngå en samarbeidsavtale med klubben. Styret 
kan velge å innstille klubben til medlemskap på årsmøtet. En 
samarbeidsavtale gjelder kun frem til årsmøtet» 
 

d) § 3 e foreslått fjernet fra vedtektene i sin helhet: «Supporterklubber som er 
kontaktmedlem av SBF forplikter seg til å: Betale fastsatt kontingent innen 
vedtatt tidsfrist. Holde SBF oppdatert med korrekt kontaktinformasjon» 
 
 

7.2 Lokalavdelinger: 
Styret i SBF ønsker å fjerne ordningen med lokalavdelinger siden dette ikke har noen 
praktisk hensikt. Som en konsekvens av dette må § 3 g fjernes i sin helhet:  
 
«Lokalavdelinger av SBF kan søke om samarbeidsavtale for ett år av gangen. Alle 
lokalavdelinger godkjennes av SBFs styre. Lokalavdelinger forplikter seg til å bruke 
SBFs navn, ha en nettside, arrangere aktiviteter på lokalt plan og presentere et 
regnskap for SBFs styre. Lokalavdelingene er juridisk og økonomisk uavhengig av 
SBF» 
 
7.3 Fond: 
Styret i SBF ønsker å fjerne ordningen med fond siden dette ikke har noen praktisk 
hensikt. Som en konsekvens av dette må § 9 a, b og c fjernes i sin helhet:  
 

e) § 3 a foreslås fjernet: «Styret kan opprette et fond som har til hensikt å gi 
mindre stemmer til økonomisk drift. Fondet kan han en sponsor etter avtale 
med styret. For øvrig gis styret fullmakt til å overføre midler til fondet»  
 

f) § 3 b foreslås fjernet: «Alle medlemsklubber i SBF kan søke om midler fra 
fondet. Søknader skal begrunnes. Søknad om tildeling av midler fra fondet 
sendes skriftlig til SBF etter sesongslutt og senest 15. august i perioden» 
 



g) § 3 c foreslås fjernet: «Tildeling av midler kan kun skje på etterskudd for hver 
enkelt sesong. Styret står fritt til å innvilge eller avslå innkomne søknader 
innenfor eget skjønn» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 8: Valg 
 
VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 
 
Valgkomitéens skal, ifølge SBFs reglement § 4a og § 4b, innstille til valg av leder, 
økonomiansvarlig, inntil fem styremedlemmer og to revisorer. Valgkomitéen har i 
inneværende sesong bestått av Kev Robin Kristoffersen (Tottenham Hotspur) og Arnt 
H Nodeland (Ipswich Town)  
 
8.1 Valg av leder: Anders Christensen (Liverpool) 
 
8.2 Valg av styremedlemmer: Ray Tørnkvist (Leeds United), Harald Unhjem 
(Chelsea), Tor Sandø (Liverpool), Karl Yngvar Øvensen (Hibernian) og Bent Uvaag 
Johansen (Celtic) 
 
8.3 Valg av økonomiansvarlig: Finn Morten Steen (Derby County) 
 
8.4 Valg av revisorer: Jarle Bakke (Leeds United) og Einar Sand (Derby County) 
 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Styret i SBF skal, ifølge reglementets § 5a, innstille til valg av valgkommité. 
 
8.5 Valg av valgkomité:  
Kev Robin Kristoffersen (Tottenham Hotspur) og Arnt H Nodeland (Ipswich Town)  
 
 
 
 


