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Sak 3: Styrets årsberetning 2019/20 
 
Til tross for koronapandemien, er interessen for britisk fotballfortsatt stor her til lands 

og totalt sett hadde de 56 medlemsklubbene tilknyttet SBF 127 083 medlemmer 

under siste opptelling. Det gir en økning på 5 858 medlemmer. Dette er ny rekord 

igjen. 

Styret i SBF har i 2019/20 hatt følgende sammensetning: 

• Anders Christensen, Liverpool (leder) 

• Ray Tørnkvist, Leeds United (nestleder) 

• Harald Unhjem, Chelsea (styremedlem) 

• Tor Sandø, Liverpool (styremedlem) 

• Karl Yngvar Øvensen, Hibernian (styremedlem) 

• Bent Uvaag Johansen, Celtic (styremedlem) 

• Finn Morten Steen, Derby County (økonomileder) 

Det er blitt avholdt til sammen syv styremøter i sesongen 2019/20. Styret, som nå har 

vært uendret i to år, fungerer fortsatt svært godt sammen, og alle er med og drar 

lasset. Som året før, la vi ett av styremøtene til en helg i slutten av august, hvor 

sesongen 19/20 ble grundig evaluert og kursen for den kommende sesongen staket 

ut. 

Aktiviteten har naturlig nok vært skadelidende på grunn av pandemien, og mange av 

våre planlagte arrangementer har dessverre blitt avlyst. Dette gjelder f.eks. 

Supportercupen, som i år for første gang ikke lot seg gjennomføre. Årets turnering 

skulle etter planen vært avholdt på Hundsund kunstgressbane på Snarøya, der den 

også ble arrangert i årene 2010-2014. Samme arena er reservert til lørdag 5. juni 

2021, og vi krysser fingrene for at det lar seg gjennomføre. Vårquizen ble også 

avlyst, og i tillegg har aktiviteten for groundhopping også vært ikke-eksisterende 

siden pandemiens utbrudd. 

Håndboka ble som i 2018/19-sesongen godt ivaretatt av redaktør Tor Sandø 

sammen med bidragsytere fra resten av styret. Tor fikk ikke gjennomført sin planlagte 

reportasjetur til England, men fikk gjennomført det han skulle enten på telefon eller 

møter rundt om i Norge. Vi kan bl.a. nevne intervjuer med Claus Lundekvam, Frode 

Kippe, Jan-Henrik Børslid og Jan Åge Fjørtoft. 

 

 

 



Ellers arrangerte vi en vellykket høstquiz på The Scotsman i Oslo, og aktiviteten på 

banehopper.com var også høy inntil det ble bråstopp i mars. Årets kåringer er også 

gjennomført, siste sesongs utmerkelser gikk til følgende: 

• Årets Supporter: Torbjørn Flatin (Liverpool) 

• Årets Medlemsblad: NorRam (Derby County) 

• Årets pris for nett og sosiale medier: Aldershot Town 

Hjemmesiden (supporterunionen.no) og Facebook er blitt hyppig oppdatert med 
relevante saker for norske supportere av britiske klubber.Samarbeidsavtalen med 
The Scotsman og Fotball Shop er videreført, og avtalene er nå formalisert gjennom 
kontrakter på ett års varlighet. 
 
Ved oppstarten av inneværende sesong var det vært mye uro og misnøye rundt de 

økte prisene på TV2s Premier League-abonnementer, både når det gjelder 

strømmetjenesten Sumo og gjennom andre leverandører. Mange supporterklubber 

kontaktet oss med et sterkt ønske om å ta affære og tale supporternes sak. Det 

gjorde vi og sendte TV2 et åpent brev, som de fikk på e-post og som ble lagt ut på 

hjemmesiden og Facebook. Vi har hele tiden hatt et godt forhold til TV2, så TV2 ga 

uttrykk for at de satte pris på både samarbeidet med oss og den saklige tonen i 

brevet. I ettertid har også Telenor/Canal Digital gått ut med gode kampanjetilbud, og 

prisen på Sumo-abonnement ble heller ikke like høyt som fryktet.  

Styret takker alle medlemsklubbene og deres medlemmer for et godt samarbeid i 

perioden.  

 

Snarøya, 13. oktober 2020 

 

Anders Christensen, leder SBF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 4: Regnskap 2019/20 og revisors beretning 
 
SBF – REGNSKAP  2019/2020   (01.10.2019 – 30.09.2020) 

 
 

Inntekter:    2019 – 2020   2018 – 2019  

Medlemskontingent  kr. 55.441,00   kr. 55.370,00 

Supportercupen   kr.            0,00   kr. 57.000,00 

Håndboka    kr. 38.500,00   kr. 55.500,00           

Samarbeidsavtale   kr.   5.000,00   kr.    5.000,00  

Renteinntekter   kr.       793,44   kr.       524,57

      kr. 99.734,44   kr.173.394,57 

 

Utgifter::    2019 – 2020    2018 – 2019  

Møter og lignende   kr. 40.247,00   kr. 38.017,00 

Supportercupen   kr.            0,00   kr. 46.553,00 

Styrehonorar   kr. 30.000,00   kr. 26.000,00 

Hjemmesiden   kr.   2.841,50   kr.   2.321,50  

Håndboka     kr. 14.800,00    kr. 25.050,00

     kr. 87.888,50   kr.137.941,50 

 

R E S U L T A T     + kr. 11.845,94       + kr.  35.453,07

   
 

 

 

 

    kr. 152.240,15 Beholdning pr. 30.09,2019 
 + kr.   11.845,94 Resultat 2019/2020 
= kr.  164.086,09 Beholdning pr. 30.09.2020 

 

 

 

Porsgrunn, 1.oktober 2020  

  

 

 

Finn Morten Steen 

økonomileder i SBF 

sign. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2020 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 ny minstesats 
for medlemskontingent 
 
 
5.3 Fastsettelse av honorar til styret 
 
Forslaget lyder:  
Leder mottar kr. 10.000,-, nestleder kr. 8.000,- og de andre styremedlemmene mottar 
kr. 6.000,- for perioden 2020/21. Eventuelle nye styremedlemmer mottar kr. 3.000,- i 
sin første periode i styret. Hvis regnskapet tilsier det må styret redusere satsene på 
siste styremøte i regnskapsåret forholdsmessig. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sak 6: Styrets innstilling til medlemskap 
 
6.1 Innstilling uten anmerkninger 
 
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF: 
   
Aldershot Everton   Nottingham Forest  
Arsenal Forest Green Rovers Portsmouth 
Aston Villa  Fulham   Queens Park Rangers 
Birmingham City Hibernian   Rochdale 
Blackburn Rovers Ipswich Town  Scarborough 
Bolton Wanderers Kidderminster Harriers Sheffield United 
Brentford Leeds United   Southampton 
Brighton & Hove Albion Leicester City  Stoke City 
Cardiff City Liverpool   Sunderland 
Celtic Luton Town   Swansea City 
Chelsea Macclesfield Town  Tottenham Hotspur 
Cheltenham Town Manchester City  West Bromwich Albion 
Coventry City Manchester United  West Ham United 
Crystal Palace  Newcastle United  Wolverhampton Wanderers 
Derby County Norwich City   Wycombe Wanderers  
      
     
6.2 Innstilling med forbehold 
 
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF med forbehold, 
siden forpliktelsene om aktivitet ikke er oppfylt: 
 
Altrincham, Barnet, Burnley, Bury, Charlton Athletic, Exeter City, Huddersfield 
Town, Middlesbrough, Millwall, Peterborough United, AFC Wimbledon og 
Woking 
     
Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å ekskludere Altrincham, Barnet, Burnley, Bury, Charlton 
Athletic, Exeter City, Huddersfield Town, Middlesbrough, Millwall, 
Peterborough United, AFC Wimbledon og Woking hvis forpliktelsene om å utgi 
medlemsblader, oppdatere hjemmesider og publisere de pålagte annonser ikke er 
oppfylt innen 1. januar 2021. Klubben skal ha skriftlig beskjed om vedtaket. 
 
 
6.3 Opptak av nye medlemsklubber 
 
Stretford Paddock har alle allerede en aktiv nettbasert supporterklubb i Norge og 
har inngått samarbeidsavtale med SBF.  
 
Forslag til vedtak: 
Stretford Paddock opptas som medlem av SBF fra og med årsmøtet, under 
forutsetning av at søknad og nødvendig informasjon foreligger. 
 



Sak 7: Forslag til årsmøtet 

 
 
7.1 Medlemskap 
Styret i SBF ønsker å innskjerpe kravene til medlemsklubber tilknyttet SBF. I dag er 
det stor forskjell på aktivitetsnivået i de 57 supporterklubbene. Det er ikke størrelsen 
på supporterklubben som avgjør. Mange av de mindre medlemsklubbene har et 
imponerende aktivitetsnivå, men det er dessverre noen hvor aktivitetsnivået er lavt. 
Styret er at den oppfatning at det eksempelvis ikke skal være tilstrekkelig kun å 
opprette en Facebook-side for å bli medlem av SBF. Som en konsekvens av dette 
må ordlyden i § 3 som omhandler medlemskap endres. 
 

a) § 3 a foreslås endret til: «Alle norske supporterklubber for britiske 

fotballklubber kan bli medlem. Det kan bare tas opp en supporterklubb 

per fotballklubb».  

Det endres fra skandinaviske til norske supporterklubber siden SBF er en 

norsk organisasjon. Supporterklubbene kan ha avdelinger i Sverige og 

Danmark, men må ha være driftet fra Norge. 

 
b) § 3 d foreslås endret til: «En supporterklubb 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 som skal oppdateres med egenprodusert, redaksjonelt 

stoff minst to ganger i måneden i fotballsesongen 

- Sende et eksemplar av samtlige utgitte medlemsblader til SBFs styre 

- Trykke SBFs adresseliste minst en gang per sesong i medlemsbladet 

- Føre regnskap. Regnskapet skal offentligjøres for medlemmene».  

 

Siden SBF ikke lenger har kontaktmedlemskap, endres fra hovedmedlem 

til medlem i første setning. Det endres fra nettside/sosiale medier til 

hjemmeside. Innskjerping på krav om hyppighet på oppdatering. Kravet om 

at supporterklubber basert på sosiale medier skal ha en medlemsliste og 

må legge ut adresselisten opphører. Ikke lenger noe krav til trykking av 

«groundhopperannonse». Heller ikke noe krav at regnskapet skal 

offentliggjøres for SBFs styre. 

 

c) § 3 e foreslås endret til: «En supporterklubb som nedlegges, plikter å 

informere styret i SBF».  

Styret i SBF mener at ordningen med å oversende adresseregister og 

udisponible midler ikke har noen praktisk hensikt. Det er også 

supporterklubber som har vedtekteker som tilsier at ved nedleggelse skal 

midler overføres til supporterklubben i England eller Skottland. 

 



7.2 Styret 
Styret i SBF ønsker å begrense antall styremedlemmer til fire. Dette er uten leder og 
økonomiansvarlig som velges separat. 
 

a) § 4 b foreslås endret til: «Årsmøtet velger en leder, en økonomiansvarlig 

og fire styremedlemmer. Styret velger selv en nestleder blant 

styremedlemmene» 

 
7.3 Årsmøtet 
Styret i SBF ønsker å foreta noen endringer i ordlyden for gjennomføringen av 
årsmøtet. 
 

a) § 6 c foreslås endret til: «Klubber avgir sine stemmer samlet. En person 

kan kun avgi stemmer for en enkelt klubb. Styrets medlemmer har ikke 

egne stemmer på årsmøtet».  

Siden SBF ikke lenger har kontaktmedlemskap, fjernes setningen: «Klubber 
med kontaktmedlemskap har ikke stemmerett på årsmøtet». Dette er en logisk 
brist.  

 
§ 6 e foreslås endret til: «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 pålegger det 
ordinære årsmøtet å: 
- Behandle styrets årsberetning 

- Fastsette resultatregnskap og balanse 

- Fastsette årskontingenten, beregnet ut i fra medlemsklubbens 

medlemstall 

- Behandle andre saker som nevnt i innkallingen 

- Velge styre, revisor og valgkomité» 

Kravet om at SBF må velge to revisorer opphører.  
 
7.4 Supportercupen 
 

Siden SBF ikke lenger har kontaktmedlemskap, fjernes setningen: «Klubber med 
kontaktmedlemskap kan få tilbud om å delta hvis det er ledige plasser igjen etter at 
ordinær påmeldingsfrist er gått ut» har ikke stemmerett på årsmøtet». Dette er en 
logisk brist.  
 

a) § 7 c foreslås endret til: «Alle klubber tilknyttet SBF har rett til å være med 

på Supportercupen. Prioritering er nedfelt i Supportercupens eget regv  

lement» 

 



Sak 8: Valg 
 
VALGKOMITÉENS INNSTILLING: 
 
Valgkomitéens skal, ifølge SBFs reglement § 4a og § 4b, innstille til valg av leder, 
økonomiansvarlig, inntil fem styremedlemmer og to revisorer. Valgkomitéen har i 
inneværende sesong bestått av Arnt H Nodeland (Ipswich Town) og Nils Johan Dahl 
(Derby County). 
 
8.1 Valg av leder: Anders Christensen (Liverpool) 
 
8.2 Valg av styremedlemmer: Ray Tørnkvist (Leeds United), Harald Unhjem 
(Chelsea), Karl Yngvar Øvensen (Hibernian) og Bent Uvaag Johansen (Celtic) 
 
8.3 Valg av økonomiansvarlig: Finn Morten Steen (Derby County) 
 
8.4 Valg av revisorer: Einar Sand (Derby County) 
 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Styret i SBF skal, ifølge reglementets § 5a, innstille til valg av valgkomité. 
 
8.5 Valg av valgkomité:  
Arnt H Nodeland (Ipswich Town) og Nils Johan Dahl (Derby County)  
 
 


