
PROToKoLL FRA Ansuøre
SUPPoRTERUN|ONEN FOR BR|TISK FOTBALL (SBF)

Lørdag 5. november 2022
The Scotsman, Karl Johans gate 17, 0159 Oslo

Tilstede: Anders Christensen (Liverpool), Ray Tørnkvist (Leeds United), Arnt
H Nodeland (lpswich Town), Finn Morten Steen og Nils Johan Dahl (begge
Derby county), Kristian Guntvedt (Nottingham Forest), Lars Erik Pedersen
(Macclesfield), §ell Hide (Torquay United) og Bent Uvaag Johansen og Kjetil
Klonteig (Celtic)

10 personer fra 8 medlemsklubber (hvorav 7 med stemmerett) med totalt 29
stemmer

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

protokollen
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Styrets årsberetning 2021122
4. Regnskap 2021122 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. Det ble opplyst om at sBFs samarbeidspartner supporter.no
dessverre ikke kunne være på årsmøtet grunnet sykdom.

1) Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne
protokollen
Nils Johan Dahl ble valgt som ordstyrer, mens Bent Uvaag Johansen ble valgt
som referent. Kristian Guntvedt og Lars Erik Pedersen 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
(unmru. su pporteru n ionen. no).

Arsmøtet godkjente enstemmig dagsordenen.

3/ Sfyrefs årsheretning 2021/22
Nils Johan Dahl gjennomgikk styrets årsberetning.

Arsmøtet godkjente enstemmig styrets årsberetning.



4) Regnskap 2021/22 og revisors beretning
Økonomiansvarlig Finn Morten Steen gjennomgikk regnskapet som viser et
resultat på - kr. 27.393,78. Beholdningen pr. 30.09.2022 er på kr. 135.884,92.

Finn Morten Steen opplyste om at det <<reelle>> underskuddet var på 1,893,78
siden en av annonsørene i håndboka vil først betale i november (5.500,00) og
at styret valgte å sette av 20.000,- til en ny hjemmeside. Regnskapet til SBF
føres etter kontantprinsippet.

Ray Tørnkvist informerte at loddsalget på Supportercupen var på litt over
10.000,-. 60% av inntektene ble gitt til Barnekreftforeningen og SBF beholdt
40o/o.

Regnskapet inkluderte Supportercupen, håndboka og den daglige driften.

Finn Morten Steen leste opp revisjonsberetningen.

Arsmøtet godkjente enstemmig regnskapet.

5/ Fasfseffelse av kontingenter og honorar til styret
Nils Johan Dahl leste opp styrets forslag til kontingenter og honorar til styret.

Arsmøtet godkjente enstemmig forslag til kontingenter og honorar til styret.

6/ Sfyrets innstilling til medlemskap
6.1 Ray Tørnkvist redegjorde for styrets innstilling til medlemskap. Lars Erik
Pedersen opplyste at klubben nå heter Macclesfield og ikke Macclesfield
Town slik det stod i årsmøtepapirene.

Arsmøtet godkjente enstemmig styrets innstilling til medlemskap.

6.2 Plymouth Argyle og Torquay United har allerede en samarbeidsavtale
med SBF og har søkt om medlemskap.

Enstemmig vedtak: Plymouth Argyle og Torquay United opptas som
medlemmer av SBF fra og med årsmøtet.

7) Forslag til årsmøtet
Styret leverte inn to forslag til endring av vedtektene.

7.1 Formål

§ 2: Styret foreslår at vi legger til følgende setning: «Supporterunionen skal
være politisk nøytral».

Etter en meningsutveksling blant de fremmøte ble styret enig om å trekke
forslaget.




