
Referat fra styremøte i SBF 12.10. 2022   

 

Tilstede: Anders Christensen, Finn Morten Steen, Ray Tørnkvist, og Harald Unhjem 

Forfall: Karl Yngvar Øvensen 

Sted:  Hos Anders på Høvik skole  

Møtetid: 17.00 – 19.30 

Referent: Harald Unhjem 

 

1. Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat.  

 Innkallingen ble godkjent, og referatet fra styremøtet 02. – 03. 09. 022 hos Harald ble 

 gjennomgått og godkjent.  

2. Nytt fra klubbene:  

 Torquay United er oppstartet, og er tatt opp av SBF som samarbeidsklubb. 

3. Regnskapet.  

 Finn Morten orienterte om regnskapet.  

 Økonomien er tilfredsstillende. 

4. Oppfølging av klubbene 

Aktivitetsnivået i klubbene gjennomgås månedlig av Ray, og det er gjort også for september 

2022.  

 Det er mange klubber med svært lavt aktivitetsnivå. 

 Styret vedtok likevel å innstille alle klubber til nytt medlemskap. 

5. Håndboka 

Håndboka er lagt ut på nettsidene, og papireksemplarene er i det helt vesentlige (1500 eks.) 

delt ut. 

6. Styresammensetningen for 2022/2023 

Styresammensetningen før årsmøtet er uavklart ettersom valgkomiteen ikke har funnet 

kandidater til erstatning for Tor Sandø og Karl Yngvar Øvensen som begge trer ut av styret. 

Bent Uvaag Johansen har imidlertid sagt seg villig til å tre inn i styret på nytt.  

På valg til årsmøtet blir dermed Anders Christensen, Ray Tørnkvist, Finn Morten Steen, Bent 

Uvaag Johansen og Harald Unhjem. 

Ray har sagt seg villig til å påta seg ledervervet.  

7. Samarbeidspartnere  

 Samarbeidet med alle samarbeidspartnere fungerer stort sett utmerket. 



Josimar og Tips har ønsker om annen avtale enn annonser som tidligere. Begge ønsker seg et 

samarbeid via nettsidene.  

Supporter.no. er kontaktet av Anders om hva som skal legges ut på nettsidene, men har ikke 

fått tilbakemelding. 

Supporter.no har imidlertid meddelt at de ønske å være til stede på årsmøtet. 

Anders har videre fått opplyst fra Supporter.no at de ville lage et nyhetsbrev som vil bli 

publisert snart. 

8. Nettsider og FB  

Anders har fortløpende kontakt med Ketil om utbedring av nettsidene. 

Brukermanual for bruk av nettsidene er utarbeidet av Anders. Det blir en oppgave for det nye 

styret å gjennomgå opplæring.. 

9. Groundhopping 

 «92-klubben» - Det er utarbeidet diplom for 92 baner.  

Banehopperlista teller som tidligere lag i 6 øverste divisjoner. I tillegg den øverste dameligaen 

og den skotske ligaen. 

 Banehopperlista er meget populær og inneholder nå ca. 1200 deltakere. 

10. Årsmøtet  

 Årsmøtet er tidligere fastsatt til lørdag 5. november 2022 kl. 12.00 på Scotsman og innkalling 

 til medlemsklubbene er utsendt i forkant. 

Vedtektene ble gjennomgått, og styret vil foreslå enkelte mindre vedtektsendringer slik det 

fremgår av møtepapirene som sendes ut. 

11. Aktiviteter 

 Avventes inntil nytt styre er konstituert. 

 12. Supportercupen  

Supportercupen er som nevnt tidfestet til lørdag 17. juni 2023 kl. 09.00 på Hundsundbanen 

som sist. Banen er allerede reservert. 

13.  Eventuelt 

 Intet spesielt under dette punktet.. 

******* 

 

 

Neste styremøte med tid og sted fastsettes etter årsmøtet.  

 

 


