
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
SUPPORTERUNIONEN FOR BRITISK FOTBALL (SBF) 

 
Lørdag 6. november 2021 

The Scotsman, Karl Johans gate 17, 0159 Oslo 
 

 
 
Til stede: Anders Christensen (Liverpool), Ray Tørnkvist og Kjell Bjørn Vinje 
(begge Leeds United), Tor Sønsteby og Yngvar Dyvi (begge Manchester 
City), Harald Unhjem (Chelsea), Arnt H Nodeland (Ipswich Town), Finn 
Morten Steen og Nils Johan Dahl (begge Derby County), Bent Uvaag 
Johansen (Celtic), Karl Yngvar Øvensen (Hibernian) og Trond Fuhre 
(Birmingham City) 
 
12 personer fra 9 medlemsklubber med totalt 37 stemmer* 
 
*Manchester City (5 stemmer) forlot årsmøtet etter punkt 4) for å rekke kamp mot Manchester 
United 

 
Dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne 
protokollen 

2. Godkjennelse av dagsorden 
3. Styrets årsberetning 2020/21 
4. Regnskap 2020/21 og revisors beretning 
5. Fastsettelse av kontingenter og honorar til styret 
6. Styrets innstilling til medlemskap 
7. Forslag til årsmøtet 
8. Valg 

 
Leder Anders Christensen åpnet årsmøtet ved å ønske alle hjertelig 
velkommen.  
 
 
1) Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne 
protokollen 
Nils Johan Dahl ble valgt som ordstyrer, mens Harald Unhjem ble valgt som 
referent. Arnt H Nodeland og Kjell Bjørn Vinje meldte seg frivillig til å 
undertegne protokollen. 
 
 
2) Godkjennelse av dagsorden 
Alle papirene var sendt ut elektronisk til kontaktperson i alle 
supporterklubbene. I tillegg var alle papirene lagt ut på SBFs hjemmeside 
(www.supporterunionen.no). 
 
Årsmøtet godkjente enstemmig dagsordenen. 
 
 



3) Styrets årsberetning 2020/21 
Nils Johan Dahl leste opp styrets årsberetning. 
 
Han påpekte en skrivefeil i 3. avsnitt i årsberetningen. Tor Sandø gikk ut av 
styret i 2020 og ikke i 2021 som det feilaktig var skrevet. Ellers så kom det 
spørsmål fra årsmøtet om vintercup på Snarøya, opplag på håndboka og 
samarbeid med NENT. Styret svarte fortløpende på spørsmålene. 
 
Årsmøtet godkjente enstemmig styrets årsberetning. 
 
 
4) Regnskap 2020/21 og revisors beretning 
Økonomiansvarlig Finn Morten Steen gjennomgikk regnskapet som viser et 
resultat på - kr. 807,39. Beholdningen pr. 30.09.2021 er på kr. 163.278,70.  
 
Finn Morten Steen redegjorde spesielt for posten «erstatning» i regnskapet. 
SBF fikk en bot for å ha brukt et bilde på hjemmesiden uten tillatelse.  
 
Regnskapet inkluderte håndboka og den daglige driften. 
 
Finn Morten Steen leste opp revisjonsberetningen.  
 
Et spørsmål fra Kjell Bjørn Vinje om regnskapet for 2020/21 var typisk for 
SBF. Finn Morten Steen svarte på vegne av styret at både inntekter og 
utgifter vanligvis var høyere såfremt at Supportercupen ble arrangert.  
 
Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet. 
 
 
 
5) Fastsettelse av kontingenter og honorar til styret 
Nils Johan Dahl leste opp styrets forslag til kontingenter og honorar til styret.  
 
Årsmøtet godkjente enstemmig forslag til kontingenter og honorar til styret 
 
Kjell Bjørn Vinje kommenterte at en mulig løsning var at årsmøtet vedtok en 
totalsum og at styret stod fritt til å fordele denne. Ray Tørnkvist svarte på 
vegne av styret. 
 
 
6) Styrets innstilling til medlemskap 
6.1 Ray Tørnkvist redegjorde for styrets innstilling til medlemskap. 
 
Årsmøtet godkjente enstemmig styrets innstilling til medlemskap. 
 
6.2 Stretford Paddock har ikke oppfylt SBFs forpliktelser. 
 
Enstemmig vedtak: Styret gis fullmakt til å ekskludere Stretford Paddock 
hvis forpliktelsene om å utgi medlemsblader, oppdatere hjemmesider og  



publisere de pålagte annonser ikke er oppfylt innen 1.1.2022. Klubbene skal 
ha skriftlig beskjed om vedtaket. 
 
6.3 Ingen klubber har søkt om medlemskap i SBF.  
 
 
7) Forslag til årsmøtet 
Ingen innkomne forslag til årsmøtet. 
 
 
8) Valg 
Nils Johan Dahl gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Han påpekte et par 
skrivefeil i valgkomiteens innstilling. På fjorårets årsmøte ble gjort en 
vedtaksendring som sier at det velges tre til fem styremedlemmer og ikke 
inntil fem styremedlemmer som det feilaktig var skrevet.   
 
8.1 Anders Christensen (Liverpool) enstemmig valgt til leder.  
 
8.2 Ray Tørnkvist (Leeds United), Harald Unhjem (Chelsea), Karl Yngvar 
Øvensen (Hibernian) og Tor Sandø (Liverpool) enstemmig valgt til 
styremedlemmer. 
 
8.3 Finn Morten Steen (Derby County) enstemmig valgt til økonomiansvarlig. 
 
8.4 Einar Sand (Derby County) enstemmig valg til revisor. 
 
8.5 Arnt H Nodeland (Ipswich) og Leif Konrad Borsheim (Tottenham Hotspur) 
enstemmig valgt til valgkomitéen.  
 
Protokollen ble godkjent av undertegnede. 
 
 
 
 
 
Arnt H Nodeland    Kjell Bjørn Vinje    


