
Protokoll fra styremøte SBF  
Dato: Onsdag 25. januar 2023  
Møte: 2 – 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 (alle) 
  2. Økonomi (Finn Morten) 
  3. Nytt fra klubbene (Anders/Ray) 
  4. Samarbeidspartnere (Anders/Ray/Harald) 
  5. Hjemmesiden/Facebook (Bent/Anders) 
  6. Groundhoppersiden (Ray/Bent) 
  7. Fotballtrøyefredag 2023 (Anders) 
  8. Supportercupen 2023 (Anders) 
  9. Håndboka 2023 (Bent/Ray) 
10. Quiz 2023 (alle) 
11. Eventuelt (alle) 
 
1. Møteinnkalling godkjent. Styret gikk i gjennom oppfølgingspunktene. 

 
2. Alle utestående fordringer er nå blitt innbetalt. Fortsatt er det noen supporterklubber som 

ikke har betalt kontingenten for 2022/23. Ray har vært i kontakt med de aktuelle. 
Newcastle United har meddelt SBF at de legger ned supporterklubben. Oppfølging: 
Harald kontakter dem med formål om å få dem til å fortsette. 

 
3. SBF har mottatt en forespørsel fra Ronny Madsen i Arsenal. Det gjelder angrefrist på 

medlemskap ved kjøp av billetter gjennom supporterklubben. Styret enig at e-
postadressen post@supporterunionen.no kun går til Ray. Oppfølging: Harald svarer 
Arsenal på vegne av SBF. Anders sørger for at e-postadressen blir korrekt rutet. 

 
4. Harald har vært i kontakt med tre reisebyråer med formål med å få til en 

samarbeidsavtale. SBF kan tilby annonse i håndboka og banner på hjemmesiden til 
5.000,- eller kun banner til 2.500,-. Harald foreslo også å kontakte Norsk Tipping om å få 
til en samarbeidsavtale.   

 
5. Det er fortsatt noe informasjon som mangler på hjemmesiden blant annet resultater fra 

junior 2016, 2017 og 2018 på Supportercupen. Bent uttrykte skuffelse for at den nye 
hjemmesiden ikke er noe enklere å bruke enn den gamle. Nyheter er enkelt å legge inn, 
men resten (info om klubber, referater etc) er fortsatt like tungvint. På Facebook er det 
viktig at det legges ut oppdateringer fra Tipsbladet. Oppfølging: Anders og Bent avtaler 
et møte på Teams med Ketil Jacobsen for å bedre opplæring i bruk av hjemmesiden. 

 
6. Bent har mottatt et innspill fra Trond Fuhre som går på bedre kontroll på innleggelse av 

banebesøk. Spesielt banebesøk tilbake i tid. Styret tok dette til etterretning, men det er 
ikke mye vi kan gjøre hvis informasjonen stemmer (dato, kamp etc). Både og Bent retter 
feil fortløpende. Oppfølging: Bent avtaler opplæring i banehoppersiden med Ray.  

 
7. Fotballtrøyefredag arrangeres av Barnekreftforeningen og går ut på at supportere ikler 

seg fotballtrøye, tar bilde og vippser. I 2023 er det fredag 5. mai som gjelder. SBF vil 



motta materiell som legges ut på hjemmeside og Facebook. Anders er SBFs 
kontaktperson. 

 
8. Arbeidet med Supportercupen er godt i gang. Blant annet er dommere og Røde Kors på 

plass. Arrangement er som tidligere informert på Snarøya lørdag 17. juni med første 
kamp kl. 09:00. Maks antall lag er 32. Styret enige om å opprettholde deltakeravgiften på 
1.800,-. Frist for påmelding er fredag 17. mars og trekningen av puljene skjer på neste 
styremøte. Oppfølging: Anders sender invitasjon til supporterklubbene så rask som 
mulig. 

 
9. Bent og Ray jobber sammen med et utkast til innhold i håndboka til neste styremøte. Ta 

kontakt med Bent hvis noen har innspill til gode intervjuobjekter eller artikler. Som 
tidligere informert vil håndboka i 2023 kun bli produsert digitalt i PDF-format.  

 
10. Styret enige om å avholde en quizkveld på The Scotsman fredag 10. mars. Anders 

(bilde) og Bent ansvarlig for spørsmålene. Ray jobber med å finne en gjest med 
tilknytning til britisk fotball. 

 
11. Neste styremøte er berammet til onsdag 22. mars kl. 17:00 på kontoret til Harald på Røa. 

 
 

 
  

 
 


