
Referat fra styremøte i SBF 2.-3.09. 2022   

 

Tilstede: Anders, Finn Morten, Ray, og Harald  

Forfall: Tor og Karl Yngvar 

Sted:  Hos Harald Unhjem i Fuglevik  

Møtetid: 02.09. 17.30 – 19.30 og 03.09 10.00 – 12.00 2022 

Referent: Harald Unhjem 

 

1. Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat.  

 Innkallingen ble godkjent, og referatet fra styremøtet 15.06.2022 hos Anders Christensen ble 

 gjennomgått og godkjent.  

Anders har gjennomgått nettesidene, men det er fremdeles noen mangler som må rettes, og 

han har kontaktet Ketil om dette. Av mangler nevnes at det mangler kåringer, resultater fra 

senere års Supportercuper. Håndbøker for 18/19 og 19/20 er dessuten falt ut. 

Det mangler også bilder fra supportercupen som lå på den gamle siden. 

Tidspunkt og sted for nesteårs Supportercu er nå klarert til lørdag 17. juni 2023 på 

Hundsundbanen. 

2. Nytt fra klubbene:  

 Torquay United er oppstartet, og søker om medlemskap. Informeres av Anders. 

3. Regnskapet.  

 Finn Morten orienterte om regnskapet.  

 Økonomien er tilfredsstillende, og det ble vedtatt utbetaling av styrehonorar. 

4. Oppfølging av klubbene 

 Aktivitetsnivået i klubbene gjennomgås månedlig av Ray, og det er gjort også for august 2022.  

 Det er mangeklubber med svørt lavt aktivitetsnivå. 

Wycombe, Charlton, Burnley, Cheltenham, Kidderminster og Middlesbrough kontaktes av 

Ray. 

5. Håndboka 

 Håndboka ble gjennomgått, og papireksemplarene er i det helt vesentlige (1500 eks.) delt ut. 

6. Styresammensetningen for 20322/2023 

 Anders meddelte at han av kapasitetsmessige årsaker ville trekke seg som styreleder. 

 Fra før har Tor og Karl Yngvar meddelt at de ikke tar gjenvalg. 

 Valgkomiteen kontaktes for å supplere styret med de som fratrer. Anders.  

7. Samarbeidspartnere  



 Samarbeidet med alle samarbeidspartnere fungerer stort sett utmerket. 

 Josimar og Tips har avtale om å legges ut på nettsidene med lenker for abonnement. Anders. 

 Supporter.no. kontaktes for å få informasjon om hva som skal legges ut. Anders. 

8. Nettsider og FB  

Anders har fortløpende kontakt med Ketil om utbedring av nettsidene. 

Brukermanual for bruk av nettsidene utarbeides. Anders. 

9. Groundhopping 

 «92-klubben» - Det er utarbeidet diplom for 92 baner som er under utsendelse.  

Banehopperlista teller som tidligere lag i 6 øverste divisjoner. I tillegg den øverste dameligaen 

og den skotske ligaen. 

 Banehopperlista inneholder nå ca. 1150 deltakere. 

10. Årsmøtet  

 Årsmøtet ble fastsatt til lørdag 5. november 2022 kl. 12.00 på Scotsman 

 Vedtektene ble gjennomgått, og styret vil foreslå enkelte mindre vedtektsendringer. 

11. Aktiviteter 

 Avventes inntil nytt styre er konsttuert. 

 12. Supportercupen  

Supportercupen er som nevnt tidfestet til lørdag 17. juni 2023 kl. 09.00 på Hundsundbanen 

som sist. Banen er allerede reservert. 

13.  Eventuelt 

 Intet spesielt under dette punktet.. 

******* 

 

 

Neste styremøte ble fastsatt til 12. oktober 2022kl. 17.00. Sted bestemmes senere. 

 

 


