
Protokoll fra styremøte SBF  
Dato: Torsdag 24. november 2022  
Møte: 1 – sesong 2022/23  
Sted: Kontoret til Harald på Røa 
Tid: 17:00 – 19:00 
 
Til stede: Anders, Ray, Finn Morten, Harald og Bent 
Forfall: 
 
Møteleder: Ray 
Referent: Bent  
 
  1. Godkjenning av innkalling samt gjennomgang av siste referat (ale) 
  2. Valg av nestleder (Ray) 
  3. Økonomi (Finn Morten) 
  4. Nytt fra klubbene og oppfølging (Anders/Ray) 
  5. Samarbeidspartnere (Ray, Anders, Harald) 
  6. Hjemmesiden (Anders) 
  7. Supportercupen 2023 (alle) 
  8. Håndbok 2023/24 (alle) 
  9. Andre aktiviteter (alle) 
10. Eventuelt (alle) 
 
1. Forslag fra Bent om å inkludere fordeling av arbeidsoppgaver i punkt 2. i tillegg til valg av 

nesteleder. Møteinnkalling godkjent. Styret gikk i gjennom oppfølgingspunktene. 
 

2. Harald ble enstemmig valgt til nestleder. Fordeling av arbeidsoppgaver for sesongen 
2022/23: 

 
a) Postboks: Ray 
b) Møteledelse: Ray 
c) Klubbkontakt: Ray 
d) Referat: Bent 
e) Jury årets supporter: Anders (leder) og Harald 
f) Jury årets medlemsblad: Harald (leder) og Ray 
g) Jury åres pris for nett og sosiale medier: Bent (leder) og Finn Morten 
h) Supportercupen: Anders og Ray 
i) Økonomi: Finn Morten 
j) Hjemmeside: Bent og Anders 
k) Banehopper: Bent og Ray Oppfølging: Bent gir Ray opplæring på 

www.banehopper.com 
 
 

3. Josimar har fortsatt ikke betalt faktura samarbeidsavtale. Finn Morten har sendt faktura til 
Viaplay for samarbeidsavtale med frist 14. desember. Det er en del supporterklubber 
som allerede har betalt kontingenten for sesongen 2022/23.  

 
4. Ikke noe nytt fra supporterklubbene. Oppfølging: Viktig å få oppdatert korrekt 

informasjon om supporterklubbene på SBFs hjemmeside. Anders følger opp.  
 

5. Ray redegjorde for status for samarbeidsavtalene. Josimar og Tipsbladet Tips er ikke 
interessert i en formell samarbeidsavtale. Fotballshop, Supporter.no og The Scotsman vil 
fortsette samarbeidet med SBF. Harald foreslo at SBF burde forsøke å få et samarbeid 
med en reiseoperatør. Oppfølging: Finn Morten sender faktura for ny avtale til 
Supporter.no frem til desember 2023. Anders har fakturainformasjon. Harald kontakter 



aktuelle reiseoperatører (Ving, Indre Østfold etc.) og starter arbeidet med å 
systematisere samarbeidsavtalene. 

 
6. Bent og Anders deler ansvaret for hjemmesiden (www.supporterunionen.no) og 

Facebook. Fortsatt mangler det informasjon om siste års kåringer og resultater fra 
Supportercupen for noen sesonger. 

 
7. Supportercupen 2023 arrangeres lørdag 17. juni på Snarøya. Avtale med Snarøya SK er 

allerede inngått. Invitasjon sendes ut etter neste styremøte 
 

8. Enighet i styret om å gi ut håndboka 2023/24 kun digitalt. For annonsørene har det ingen 
betydning om det ikke gis ut en fysisk utgave. Bent blir redaktør av håndboka og vil ha 
med Ray som assistent. Viktig at det oppgis «copyright» på alle bilder i håndboka. 
Planlegging av håndboka med tanke på innhold starter tidlig i 2023. 

 
9. Ray foreslo at SBF bør arrangere minst en og helst to quizkvelder før 1. mai 2023. Den 

første så tidlig som mulig gjerne og slutten av januar eller i februar.  
 

10. Neste styremøte er berammet til onsdag 25. januar kl. 17:00 på kontoret til Harald på 
Røa.  

 
  

 
 


