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Sak 3: Styrets årsberetning 2020/21 
 
Interessen for engelsk fotball er fortsatt høy, men for første gang på lenge hadde vi en 

nedgang i antall medlemmer totalt. Sammenlignet med forrige sesong, hadde vi en nedgang 

på litt under 5.000 medlemmer, fra 127.083 til 122.267, fordelt på 55 medlemsklubber. 

 

Styret i SBF har i 2020/21 hatt følgende sammensetning: 

• Anders Christensen, Liverpool (leder) 

• Ray Tørnkvist, Leeds United (nestleder) 

• Harald Unhjem, Chelsea (styremedlem) 

• Karl Yngvar Øvensen, Hibernian (styremedlem) 

• Bent Uvaag Johansen, Celtic (styremedlem) 

• Finn Morten Steen, Derby County (økonomileder) 

 

Tor Sandø, som kom inn i styret i 2017, gikk ut i 2021, men vi valgte å ikke hente inn noen 

nye styremedlemmer.  

Det er blitt avholdt til sammen syv styremøter i sesongen 2020/21. Styret har jobbet godt 

sammen, og alle har vært med på å dra lasset. Arbeidsoppgaver ble fordelt på første 

styremøte etter årsmøtet, og alle styremedlemmer har vært pliktoppfyllende med tanke på 

sine oppgaver. Som i de foregående år, la vi ett av styremøtene til en helg i begynnelsen av 

september, hvor sesongen 20/21 ble grundig evaluert, og kursen for den kommende 

sesongen staket ut. Bent Uvaag Johansen velger nå å gå ut av styret. 

 

Aktiviteten har som sesongen før vært skadelidende på grunn av pandemien, og mange av 

våre planlagte arrangementer har igjen blitt avlyst. Dette gjelder bl.a. Supportercupen, 

quizer og groundhopping. Som et alternativ til våre tradisjonelle fotballquizer på The 

Scotsman i Oslo, arrangerte vi i vinter en nettquiz på Teams med Erland Johnsen som 

foredragsholder. Dette var et svært vellykket arrangement, og vi har planer om flere digitale 

quizer også etter at samfunnet har åpnet opp igjen. Heldigvis ser det nå ut til at det skal bli 

enklere å gjennomføre våre planlagte aktiviteter i tiden framover. Supportercupen skal etter 

planen arrangeres på Hundsund kunstgress lørdag 4. juni 2022, og vi planlegger både digitale 

og fysiske quizer. Groundhopping og reising er i gang igjen, og vi har i tillegg planer om å 

arrangere en vintercup en lørdag i januar/februar som plaster på såret etter to år med 

Supportercupen på is. 

 



Håndboka ble denne gangen godt ivaretatt av vår nye redaktør Ray Tørnkvist, sammen med 

resten av styret og andre gjesteskribenter. Styret har vært flinke til å få inn nødvendige 

annonser, slik at håndboka fortsatt er økonomisk bærekraftig. Vi gikk i år ned fra 2.000 til 

1.500 eksemplarer. Mange synes det nå er greit å ha boka digitalt, men det er også noen 

som fortsatt vil ha papirutgaven. PDF av boka ligger på hjemmesiden og er også sendt på 

mail til supporterklubbene, annonsører og samarbeidspartnere. I tillegg til intervjuer med 

bl.a. Maria Thorisdottir, Erland Johnsen, Torstein Flakne og Hibs-legendene Ian Murray og 

Niklas Gunnarsson, kan du lese om SBFs årlige kåringer, som i år ga følgende resultater: 

 

• Årets Supporter: Odin Henrikssen (Wolverhampton Wanderers) 

• Årets Medlemsblad: Peacock News (Leeds United) 

• Årets pris for nett og sosiale medier: MUSCOS (Manchester United) 

• Årets Honnørpris: Chelsea Chat (Chelsea) 

• Årets pressepris: Tipsbladet (ved redaktør Kim Marki) 

 

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. I tillegg har SBF inngått en samarbeidsavtale med Supporter.no – et tilbud 
til de supporterklubbene som ønsker å selge egne supportereffekter. Info om denne 
virksomheten ligger på hjemmesiden, og jevnlige nyhetsbrev sendes til supporterklubbene 
på epost. 
 
Igjen har det vært mye uro og misnøye rundt de økte prisene til TV2 på deres Premier 
League-abonnementer, og da spesielt avgjørelsen om å «bake inn» Champions League og La 
Liga i det samme abonnementet. I etterkant ble det gjennomført en underskriftskampanje 
mot dette, i samarbeid med supporterklubbene til Liverpool og Manchester United. Over 
20000 personer signerte oppropet, og disse ble overlevert fysisk til TV2 i sommer. Dessverre 
ble protestene ikke tatt til følge. SBF er nå i dialog med NENT Group, som er leverandør av 
Premier League fra og med neste sesong, om et samarbeid og om hvordan vi kan legge 
forholdene best mulig til rette for TV-seerne de kommende årene.  
 

Styret takker alle medlemsklubbene og deres medlemmer for et godt samarbeid i 2020/21.  

 

Snarøya, 22. oktober 2021 

 

Anders Christensen, leder SBF 

 



Sak 4: Regnskap 2020/21 og revisors beretning 
 

SBF – REGNSKAP  2020/2021   (01.10.2020 – 30.09.2021) 
 
 

Inntekter:    2020 – 2021   2019 – 2020  

Medlemskontingent  kr. 55.887,00   kr. 55.441,00 

Håndboka    kr. 44.000,00   kr. 38.500,00           

Samarbeidsavtale   kr.   5.000,00   kr.    5.000,00  

Renteinntekter   kr.       423,73   kr.       793,44

      kr.105.310,73   kr. 99.734,44 

 

Utgifter:    2020 – 2021    2019– 2020  

Møter og lignende   kr. 33.810,00   kr. 40.247,00 

Styrehonorar   kr. 42.000,00   kr. 30.000,00 

Hjemmesiden   kr.    9.764,55   kr.   2.841,50 

Erstatning    kr.    3.785,57   kr.           0,00  

Håndboka     kr. 16.758,00    kr. 14.800,00

     kr.106.118,12   kr. 87.888,50 

 

R E S U L T A T     - kr.       807,39       + kr.  11.845,94

   
 

 

 

 

    kr. 164.086,09 Beholdning pr. 30.09,2020 
 - kr.          807,39 Resultat 2020/2021 
= kr.  163.278,70 Beholdning pr. 30.09.2021 

 

 

 

 

 

Porsgrunn, 1.oktober 2021  

  

 

 

 

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 2021 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 2021/22. Eventuelle helt nye styremedlemmer (som ikke har 
sittet i styret tidligere) 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: 
   
Arsenal Everton   Portsmouth 
Aston Villa Exeter City   Queens Park Rangers 
Barnet Forest Green Rovers Rochdale 
Birmingham City Fulham   Scarborough 
Blackburn Rovers Hibernian   Sheffield United 
Bolton Wanderers Huddersfield Town  Southampton 
Brentford Ipswich Town  Stoke City 
Brighton & Hove Albion Kidderminster Harriers Sunderland 
Burnley Leeds United   Swansea City 
Bury    Leicester City  Tottenham Hotspur 
Cardiff City   Liverpool   West Bromwich Albion 
Celtic    Luton Town   West Ham United 
Charlton Athletic  Macclesfield Town  AFC Wimbledon 
Chelsea   Manchester City  Woking 
Cheltenham Town  Manchester United  Wolverhampton Wanderers 
Coventry City  Middlesbrough  Wycombe Wanderers 
Crystal Palace  Newcastle United   
Derby County  Nottingham Forest 
    Peterborough United 
 
     
6.2 Innstilling med forbehold 
 
Følgende supporterklubber innstilles til fortsatt medlemskap i SBF med forbehold, 
siden forpliktelsene om aktivitet ikke er oppfylt: Stretford Paddock 
 
Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å ekskludere Stretford Paddock 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 
 
Ingen nye supporterklubber 
 
 
 
 
 
 



Sak 7: Forslag til årsmøtet 

 
Ingen forslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Vegar 
Myrbakken (Aldershot Town). 
 
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 Tor Sandø (Liverpool) 
 
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 Leif Konrad Borsheim (Tottenham Hotspur) 
 
 


