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Sak 3. Styrets årsberetning 2016/17
Det er avholdt seks (6) styremøter i perioden. Det totale medlemstallet 31.05.17 var
110 066, en oppgang på 5 517 fra siste periode. Det totale antall medlemsklubber i
perioden er 53.
Styret i perioden 2016/17
•
•
•
•
•
•

Trond Fuhre, Birmingham City (Leder)
Anders Christensen, Liverpool (Nestleder)
Ray Tørnkvist, Leeds United (Styremedlem)
Kev Robin Kristoffersen, Tottenham Hotspur (Styremedlem)
Harald Unhjem, Chelsea (Styremedlem)
Finn Morten Steen, Derby County (Økonomiansvarlig)

Det har vært en meget aktiv, krevende og spennende periode for styret. Den viktigste
oppgaven for styret var å få balanse i økonomien etter et stort underskudd i perioden
2015/16. Styret kan ved stor glede vise til et overskudd i perioden 2016/17.
I perioden har vi inngått en samarbeidsavtale med Brighton & Hove Albion, Forest
Green Rovers og Huddersfield Town.
Våre tradisjonsrike aktiviteter som Supportercupen, håndbok og quizer ble
gjennomført med stil.
Vår banehopperaktivitet er stadig økende og det er noe vi er meget godt fornøyd
med.
En etterlengtet banehopper t-skjorte ble produsert og vi opplevde et godt salg av
den.
Supportercupen ble arrangert på Nordre Åsen i Oslo lørdag 3. juni. Vi gratulerer
Liverpool med sin tredje seier på rad. I juniorturneringen tok Exeter City pokalen
hjem.
Årets håndbok fikk et løft gjennom økt sideantall og dermed mer supporterstoff i
magasinet. Vi økte inntekten gjennom flere solgte annonsesider.
Ny utgave av SBF krus ble kjøpt inn og dermed har vi krus på lager til utdeling.
SBF arrangerte to (2) fotballbokbad i perioden. Et samarbeid med Publicom forlag,
Reidar Martinsen, Liverpool FC Supporters' Club Norway, Tottenhams Venner og
The Scotsman. Fantastisk gøy å ha besøk av Ray Clemence under det ene
arrangementet.

Vi takker våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid. The Scotsman, Hard Rock
Cafe og Ving Norge skal ha ekstra skryt for sin positivitet ovenfor SBF.
Våre kåringer:
• Årets Supporter: Ulf Arne Larsen (Leicester City)
• Årets Medlemsblad: The Peacock News (Leeds United)
• Årets pris for nett & sosiale medier: Stoke City Supporters Branch
Norway

Styret takker alle medlemsklubbene og deres medlemmer for et godt samarbeid i
perioden.
Oslo,
Trond Fuhre
Leder SBF

Sak 4. SBF – REGNSKAP 2016/2017
(01.10.2016 – 30.09.2017)
Inntekter:

2015 - 2016

Medlemskontingent
Supportercupen (se vedlegg)
Håndboka (se vedlegg)
T-skjorter
Renteinntekter

kr. 44.796,00,
kr. 50.494,31
kr. 22.000,00
kr.
0,00
kr. 1.793,23
kr.119.083,54

Utgifter:

2015 – 2016

2016 – 2017

Møter og lignende
Supportercupen (se vedlegg)
Håndboka (se vedlegg)
Styrehonorar
Porto
T-skjorter
Krus
Premie Groundhopping
Hjemmesiden

kr. 29.267,75
kr. 73.360,50
kr. 22.285,02
kr. 22.000,00
kr.
0,00
kr.
0,00
kr.
0,00
kr. 10.664,00
kr. 3.956,06
kr. 161.533,33

kr. 35.248,50
kr. 56.042,00
kr. 31.179,25
kr. 26.000,00
kr. 1.100,00
kr. 6.510,00
kr. 6.000,00
kr.
0,00
kr. 6.453,68
kr.168.533,43

- kr. 42.449,79

+ kr. 1.082,50

R E S U L T A T

kr. 124.767,18 Beholdning pr. 30.09.2016
kr. 1.082,50 Resultat 2016/2017
= kr.125.849,68 Beholdning pr.30.09.2017

Finn Morten

2016 - 2017
kr. 52.560,00
kr. 60.000,00
kr. 45.000,00
kr. 11.274,80
kr.
781,13
kr.169.615,93

økonomileder i SBF
Porsgrunn, 2.oktober 2017

SUPPORTERCUPEN

2017

Påmelding – senior
Påmelding – junior

kr. 55.500,00
kr. 4.500,00

kr. 60.000,00

Leie av Skeid-banen
Premier
Dommere – senior
Dommere – junior
Speaker
Kiosk/bonger
Ballgutter
Materiell
Trond Fuhre
Foto
Røde Kors

kr. 16.670,00
kr. 4.924,00
kr. 13.820,00
kr. 1.530,00
kr. 2.700,00
kr. 4.650,00
kr. 2.000,00
kr. 1.329,00
kr. 1.000,00
kr.
400,00
kr. 7.019,00

kr. 56.042,00

Overskudd

kr. 3.958,00

H Å N D B O K 2017/18
Trykking av Håndboka
Sette og ferdigstille Håndboka
Leder – diverse utgifter
Porto diverse

kr. 23.312,50
kr. 4.500,00
kr. 1.792,75
kr. 1.574,00

kr.31.179,25

Annonsering

kr.45.000,00

Overskudd

kr. 13.820,75

Til styret i
Supporterunion for Britisk fotball
Undertegnede har revidert mottatt regnskapsmateriell for Supporterunion for Britisk fotball
for 2016/17.
Regnskapet er ført av Finn Morten Steen, og undertegnede er av den oppfatning at
regnskapet som vanlig er ført meget ryddig. Bilagsperm og hovedbok er lettfattelig for
andre å sette seg inn i.
Driften har i regnskapsåret resultert i et overskudd på kr 1 082,50 mot et underskudd i
2015/2016 på kroner 42 449,79,-. Det er således en markant bedring i resultat noe styret
skal ha stor honnør for.

En annen ting styret i regnskapsåret skal ha honnør for er at både supportercupen og
håndboken i 16/17 regnskapet genererte et overskudd. Jeg har ved flere anledninger
kommentert at supportercupen genererer underskudd så gleden er derfor stor når jeg
nå registrerer at supportercupen i 16/17 genererte overskudd. Det er også gjort en stor
jobb med å skaffe annonsører i håndboken som dermed også genererer overskudd.
Undertegnedes oppgave er å uttale seg om de mottatte bilag er i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Undertegnede mener at
Bilagsførsel og årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av Supporterunionens økonomisk stilling pr års- avslutning og
av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i
Norge.

På bakgrunn av overnevnte anbefales at regnskapet godkjennes uten anmerkninger.
Til info blir neste regnskapsår mitt siste som revisor, så ber styret allerede nå se etter min
etterfølger.

Skien 11. oktober 2017

Jarle S. Bakke

Kommentarer til Supporterunionens regnskap 2016-17
Undertegnede har gjennomgått regnskap og bilag for 2016-17. Regnskapet er som vanlig
oversiktlig og greit ført og de fleste bilagene er attestert. I de tilfellene de ikke er det,
forlegger det kvitteringer.
Styret skal ha stor ros for å ha klart å snu et sort underskudd fra sesongen før til denne
sesongen å gå ca 1000 kr i pluss. Når pengene fra den tidligere samarbeidsavtalen ikke lenger
kommer, har styret sørget for at både salg av T-skjorter, supportercupen og håndboka går i
pluss. Særlig har håndboka gitt et solid overskudd.
Jeg anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Sak 5: Fastsettelse av kontingenter og honorar
til styret
5.1 Fastsettelse av medlemskontingent

Forslaget lyder:
Supporterklubber tilknyttet SBF betaler kontingent etter antall medlemmer innenfor
forskjellige intervaller:
< 100 medlemmer: kr. 2,40 pr. medlem
100 - 499 medlemmer: kr. 1,80 pr. medlem
500 - 999 medlemmer: kr. 1,20 pr. medlem
> 1000 medlemmer: kr. 0,60 pr. medlem
Kontingenten skal totalt være på minimum kr. 150,- og maksimum kr. 10.000,-.
Saksopplysning: Ved beregning av medlemskontingenten legges medlemstallet
oppgitt på siste spørreskjema til klubbene til grunn. Tallene er pr. 31. mai 2017 og er
presentert på www.supporterunionen.no.

5.2 Fastsettelse av avgift for samarbeidsavtale
Forslaget lyder:
Supporterklubber som startes opp etter årsmøtet, vil få tilbud om en
samarbeidsavtale med SBF frem til de eventuelt innstilles og tas opp som fullverdig
medlem. Avgiften for samarbeidsavtalen forblir kr. 150,Saksopplysning: Avgift for samarbeidsavtale er tilsvarende forslaget til minstesats for
medlemskontingent.

5.3 Fastsettelse av honorar til styret
Forslaget lyder:
Leder mottar kr 10.000,- og de andre styremedlemmene mottar kr 6.000,- for
perioden 2017/18. Nytt styremedlem mottar kr 3 000,- i sin første periode i styret.

Sak 6: Styrets innstilling til medlemskap
6.1 Innstilling uten anmerkninger
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt hovedmedlemskap i SBF:
Arsenal
Aston Villa
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bolton Wanderers
Bournemouth
Brentford
Burnley
Cardiff City
Celtic
Chelsea
Cheltenham Town
Crystal Palace
Derby County
Everton
Exeter City
Fulham
Hibernian
Ipswich Town
Leeds United
Leicester City
Leyton Orient
Liverpool

Luton Town
Macclesfield Town
Manchester City
Manchester United
Millwall
Newcastle United
Norwich City
Nottingham Forest
Portsmouth
Queens Park Rangers
Rochdale
Scarborough Athletic
Sheffield United
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Wimbledon
Woking
Wolverhampton Wanderers

6.2 Innstilling med forbehold
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF med forbehold, da
forpliktelsene overfor SBF ikke er oppfylt:
Barnet.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å ekskludere xx hvis forpliktelsene om å utgi medlemsblader,
oppdatere nettsider/sosiale medier og publisere de pålagte annonser ikke er oppfylt
innen 1. januar 2018. Klubben skal ha skriftlig beskjed om vedtaket.

6.3 Opptak av nye hovedmedlemsklubber
Brighton & Hove Albion, Bury, Aldershot Town, Huddersfield Town og Forest Green
Rovers.

.
6.4 Kontaktklubber
Peterborough United, Charlton Athletic, Coventry City og Fleetwood Town.

Sak 7: Forslag til årsmøtet
7.1. Forslag til tekst korrigeringer av SBF's vedtekter (fra sittende styre).
§ 3.d, punkt 2, 4.
§ 3.g.
§ 6.e.
§ 6.c. Ny setning: Klubber med kontaktmedlemskap har ikke stemmerett på årsmøtet.
§ 8. a, b, c.
§ 9. a, b.
§10.

Sak 8: Valg
VALGKOMITÉENS INNSTILLING:
Valgkomitéens skal, i følge SBFs reglement § 4a og § 4b, innstille til valg av leder,
økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og to revisorer. Valgkomitéen har i
inneværende sesong bestått av Arnt H Nodeland (Ipswich Town) og Jarle Gunstad
(Rochdale).

8.1 Valg av leder: Trond Fuhre (Birmingham City).
8.2 Valg av styremedlemmer: Ray Tørnkvist (Leeds United), Anders Christensen
(Liverpool), Harald Unhjem (Chelsea) Tor Sandø (Ny)(Liverpool).
8.3 Valg av økonomiansvarlig: Finn Morten Steen (Derby County).
8.4 Valg av revisorer: Jarle Bakke (Leeds United) og Einar Sand (Derby County).

STYRETS INNSTILLING:
Styret i SBF skal, i følge reglementets § 5a, innstille til valg av valgkommité.
8.5 Valg av valgkomité:
Arnt H Nodeland (Ipswich Town) og Kev Robin Kristoffersen (Tottenham Hotspur).

