
 
SBFs vedtekter  
 

Siste endring av vedtektene: 31. oktober 2020. 
 

§ 1. Navn 
Organisasjonens navn skal være Supporterunionen for Britisk Fotball, forkortet SBF. 

 

§ 2. Formål 
Supporterunionen for Britisk Fotball skal gjennom sine aktiviteter medvirke til å tilføre klubbene 
merverdi gjennom å markedsføre unionen og medlemsklubbene på en måte som fører til økt 
eksponering og andre fordeler som de vanskelig vil kunne oppnå hver for seg. 

 

§ 3. Medlemskap  
a. Alle norske supporterklubber for britiske fotballklubber kan bli medlem. Det kan bare tas opp en 
supporterklubb per fotballklubb 

b. Årsmøtet avgjør hvilke klubber som skal stå tilsluttet SBF i den kommende driftsperioden. Dette 
innebærer at årsmøtet godkjenner klubbenes medlemskap for ett år av gangen. Godkjennelsen skjer 
etter innstilling fra styret.  

c. Nye klubber som søker medlemskap skal ha vært i drift i minst tre måneder før de kan bli opptatt 
som medlemmer. Frem til årsmøtet har styret rett til å inngå en samarbeidsavtale med klubben. Styret 
kan velge å innstille klubben til medlemskap på årsmøtet. En samarbeidsavtale gjelder kun frem til 
årsmøtet. 

d. Supporterklubber som er medlem av SBF forplikter seg til å  

• Betale fastsatt kontingent innen vedtatt tidsfrist.  

• Utgi minst to medlemsblader per sesong og/eller inneha en hjemmeside/sosiale medier som 

skal produseres med egenprodusert, redaksjonelt stoff minst to ganger i måneden i 

fotballsesongen. Supporterklubber basert på sosiale medier må i tillegg ha en medlemsliste. 

• Sende ett eksemplar av samtlige utgitte medlemsblader til SBFs styre. 

• Trykks SBFs adresseliste minst én gang per sesong i medlemsbladet.  

• Føre regnskap. Regnskapet skal offentliggjøres for medlemmene.  

e. En supporterklubb som nedlegges plikter å informere styret i SBF. 

oversende sitt adresseregister til SBF. Nedlagte klubber skal også overføre udisponerte midler til  

 

 

§ 4. Styret  
a. SBF drives av et styre for ett år av gangen. Styret velges av årsmøtet, og skal forestå den daglige 
drift av unionen i henhold til gjeldende reglement og instrukser. 

b. Årsmøtet velger en leder, en økonomiansvarlig og tre til fem styremedlemmer. Styret velger selv en 
nestleder blant styremedlemmene. 

c. Styret har til oppgave å ivareta den daglige driften av SBF, føre regnskap for driften og være 
medlemsklubbenes talerør utad. 



d. Styret plikter å holde hver supporterklubb informert om aktiviteten i SBF. 

e. Årsmøtet fastsetter styrets honorar årlig. Honoraret er begrenset oppad til beløpsgrensen som til 
enhver tid er gjeldende for skatteetatens bestemmer for skattefri lønnsutbetaling i frivillig og ideelle 
organisasjoner. Styret legger frem forslag til honorar på årsmøtet. 

 

§ 5. Valgkomité 
a. Årsmøtet velger en valgkomité. Denne skal bestå av to personer. Innstilling på medlemmer til 
valgkomitéen fremmes av styret. 

b. Valgkomitéens oppgave er å legge frem forslag til valg av tillitsvalgte, unntatt til valgkomiteen, 
senest 4 uker før årsmøtet. 

 

§ 6. Årsmøtet 
a. Styret pålegges å avholde et årsmøte med nytt valg av styre. Årsmøtet bør avholdes i eller nær 
Oslo, og bør avholdes i perioden 20. oktober til 10. november. 

b. Ved avstemninger har hver enkelt klubb anledning til å avgi stemmer etter følgende 
fordelingsnøkkel: 

Under 100 medlemmer: 2 stemmer 
101 - 500 medlemmer: 3 stemmer 
501 - 2000 medlemmer: 4 stemmer 
2001 - 4000 medlemmer: 5 stemmer 
4001 - 8000 medlemmer: 6 stemmer 
8001 - 15.000 medlemmer: 7 stemmer 
15.001 - 30.000 medlemmer: 8 stemmer 
30.001 - eller flere medlemmer: 9 stemmer 

c. Klubber avgir sine stemmer samlet. En person kan kun avgi stemmer for en enkelt klubb. Styrets 
medlemmer har ikke egne stemmer på årsmøtet.  

d. Saker blir avgjort ved alminnelig flertall. Reglementet kan bare endres på årsmøtet og krever 2/3 
flertall. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, inklusive forslag til endringer i 
reglementet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. 

e. Innkallingen til årsmøtet skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles på årsmøtet. 
Den må sendes klubbene minimum 14 dager før årsmøtet finner sted. 

Det påligger det ordinære årsmøte å: 

• Behandle styrets årsberetning. 

• Fastsette resultatregnskap og balanse.  

• Fastsetter årskontingenten, beregnet ut i fra medlemsklubbenes medlemstall.  

• Behandle andre saker som nevnt i innkallingen.  

• Velge styre, revisor og valgkomité. 

f. Styret pålegges å fremlegge regnskap ved periodens slutt, samt en kort rapport fra driftsåret. Disse 
skal sendes klubbene minimum 14 dager før årsmøtet. Regnskapsperioden er fastsatt til 1. oktober - 
30. september. 

* Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller klubber som til sammen utgjør minst 1/5 av 
det totale antall klubber ber om det. 

 

 

 



§ 7 Supportercupen 

a. SBF arrangerer Supportercupen hvert år. Supportercupen bør avholdes i eller nær Oslo, og bør 
avholdes i perioden 25. mai til 15. juni. 

b. Supportercupen har sitt eget reglement for gjennomføring av arrangementet. 

c. Alle klubber tilknyttet SBF har rett til å være med på Supportercupen. Prioritering er nedfelt i 
Supportercupens eget reglement. 

d. Styret kan unnlate å arrangere Supportercupen. 

 

 

§ 8. Utmerkelser 
a. SBF kårer hvert år «Årets supporter», «Årets medlemsblad» og «Årets pris for nett & sosiale 
medier». Styret kan også dele ut «SBFs Pressepris», «Årets honnørpris» og «Årets Supporterklubb». 
Kåringene foretas etter hver sesong, og jury for alle kåringene er styret i SBF eller en komité oppnevnt 
av styret. 

b. Prisene deles ut senest på årsmøtet. Prisene består av et trofé med inskripsjon som gis til hver 
prisvinner, altså ikke et vandretrofé. Styret fastsetter beløpet som skal brukes på hvert trofé. 

c. Styret kan unnlate å dele ut prisene, eller styret kan velge å dele prisene mellom flere kandidater. 

 

 

§ 9. Oppløsning av organisasjonen SBF 
Oppløsning av SBF kan bare skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. Blir 
SBF oppløst skal dets midler og materiell forvaltes til supporterklubbenes beste. Tilbakebetalingen 
skjer ut fra en formel som fastsettes ut fra klubbenes gjennomsnittlige kontingentinnbetaling i de tre 
siste sesonger. 

 


