
Protokoll til årsmøte 2021 for Oddrane supporterklubb
Organisasjonsnummer: 882193012
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 17. februar kl. 18:30 til 25. februar kl. 21:00.

Antall deltagere: 21.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets innstilling
Godkjent

Vedtak
Godkjent

Antall stemmer for: 19
Antall stemmer for vedtak 1: 19
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Styrets beretning 2020
Oddrane

Året 2020 ble på ingen måte slik vi hadde sett for oss. Etter å ha vært i dialog med Odd 
i årevis skulle vi endelig få stå på Dominostribunen, dessverre ble restriksjonene slik at vi 
ikke ykk samlet alle sammen på kamp samtidig. Men de som møtte opp leverte gang 
på gang. Falkum ble ved Vere anledninger rost av spillere, trenerteam, kommentarer 
og delegater for å lage fantastisk stemning. Noe vi skal være stolte av. Det å samle 
en supporterklubb gjennom sesongen når vi må ta hensRn til ord som restriksjoner og 
kohort ga oss nRe utfordringer. Men på høsten ykk vi samlet inn til to medlemskvelder 
hvor vi invitere sentrale skikkelser i Odd, og ykk to kjempekvelder, både for de som var 
på Fortet og for de som fulgte oss fra sofaen hjemme. Bi håper å få til mer av dette i 
2021. 

Fort Falkum

Å drive pub i disse koronatider er utfordrende, og Fort Falkum er intet unntak. Gjennom 
hele sesongen har vi måttet forholde oss til ulike retningslinjer, og tilpasset driften 
deretter. Testriksjonene har våre gjester møtt med velvilje, noe vi vil takke for.

Det har vært en kraftig nedgang i besøkstallet, noe som vi i hovedsak legger på 
fraværet av bortesupportere, og den begrensede publikumskapasiteten. Dog har vi klart 
å unngå store økonomiske tap, takket være en svært nøktern drift i både puben og 
supporterklubben.

 

alalm
Tekstboks
Styret var ikke obs på at tjenesten automatisk la til svaralternativer. Kommentarer er derfor lagt til på alle saker, og stemmene "Ikke godkjent", "Ikke vedtatt" og "Mot" regnes som det samme.

alalm
Tekstboks
Godkjent

alalm
Tekstboks
Ikke godkjent



Det eneste som ble brukt penger på var en oppussing av den nordre veggen, hvor vi lot 
en gruppe grayttikunstnere slippe til. Iåde vi og de er svært fornøRde med resultatet, 
og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. 

Surer

Det er vel ingen hemmelighet at det ble et utfordrende reiseår. Bi startet planleggingen i 
vår, men måtte sette alt på vent. Bed sesongstart i juni la vi nRe planer og kunne arrangert 
turer på kort varsel, men heller ikke dette ble det noe av.

Om vi skal tenke positivt, så kan det jo nevnes at turer gikk i null økonomisk, og vi har 
aldri opplevd at så få ikke har møtt opp på tur. Men i det hele blir vel det som å gripe 
etter et halmstrå, eller noe i den duren. 

Styrets innstilling
Godkjent

Vedtak
Godkjent

Antall stemmer for: 18
Antall stemmer for vedtak 1: 18
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Økonomi
For å spare kostnader har Oddrane de siste årene ventet med å få sluttført årsregnskapet, 
da dette er billigere enn å få det ferdigstilt i tide til årsmøtet. ! år har vi derfor tatt denne 
saken ut av det ordinære årsmøtet, og vil heller presentere tallene på et ekstraordinært 
møte etter at regnskapet er klart. Normalt vil dette si innen juni.

Styrets innstilling
Godkjent

Vedtak
Godkjent

Antall stemmer for: 19
Antall stemmer for vedtak 1: 19
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Stopp sportsvaskingen i fotball
Ptopp sportsvasking i fotballenw

 

alalm
Tekstboks
Godkjent

alalm
Tekstboks
Ikke godkjent

alalm
Tekstboks
Godkjent

alalm
Tekstboks
Ikke godkjent



Pportsvasking er når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høRproylerte 
sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, for å lede oppmerksomheten vekk fra 
forhold som den samme staten er under sterk kritikk for.

!nitiativet Bår Fotball er drevet av supportere, som ønsker å aktivt bruke 
medlemsdemokratiet i norsk fotball til å på sikt tvinge NFF til å prioritere arbeid mot 
sportsvasking. Bi nekter at sporten vi elsker skal stRres av skitne penger og bli brukt som 
éT for autoritære regimer.

Oddrane supporterklubb tilslutter seg initiativet Bår Fotball

Mer om initiativet kan leses på §§§.vaarfotball.no

Forslaget er sendt inn av medlemmer.

Styrets innstilling
Bedtatt

Vedtak
Bedtatt

Antall stemmer for: 20
Antall stemmer for vedtak 1: 20
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Endring av årsmøtefrister
Endring av årsmøtefrister

Oddrane har vedtektsfestet Vere frister i forbindelse med årsmøtet. ! paragraf fem står 
det at innkallingen må oHentliggjøres senest tre uker før årsmøtet, og at innkomne saker 
må være stRret i hende innen 6n uke før årsmøtet.

Siden fra innsendingsfrist til årsmøtestart oppleves som noe kort, og gjør at det kan være 
vanskelig å behandle innkomne saker på en god måte. Derfor foreslår stRret at innkomne 
saker i fremtiden må være stRret i hende senest to uker før årsmøtet, og at fristen for 
innkallingen følgelig økes til yre uker. éaragraf fem vil da få denne formuleringen:

- 5 årsmøte

Årsmøtet er supporterklubbens høReste mRndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt 
innen utgangen av februar måned. Det innkalles med minst yre ukers varsel. Pamtlige 
betalende medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Wvert 
medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (345 dager) for å få 
stemmerett ved avstemminger.

Årsmøtet behandler:

PtRrets beretning og regnskap.

 

alalm
Tekstboks
Vedtatt

alalm
Tekstboks
Ikke vedtatt



Eventuelle forslag fremmet av stRret eller medlemmene.

PtRrets budsjettforslag.

Balg av stRre og valgkomit6

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til stRret innen to uker 
før årsmøte skal avholdes.

årsmøtets vedtak fattes med alminnelig Vertall.

Årsmøtet velger 3?5 personer til valgkomit6en. Balgkomit6en velges for 2 år om gangen. 
Medlemmer av valgkomit6en velger selv en leder. Balgkomit6ens oppgave vil være 
å fremme forslag til kandidater til stRreverv, samt medlemmer til valgkomit6en. Det 
forutsettes at valgkomit6en avholder møter i forkant av årsmøtet. Det bør annonseres 
på oddrane.no og sosiale medier hvilke stRreverv som er på valg i god tid før årsmøtet, 
slik at interesserte kandidater eller personer som har forslag på kandidater kan få 
anledning til å kontakte valgkomit6en for å fremme forslaget. Forslag på kandidater 
til stRreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende stRret innen 1 
uke før årsmøtet avholdes. Aktuelle kandidater skal være forespurt på forhånd. Det 
gjennomføres hemmelig avstemming.

Styrets innstilling
Bedtatt

Vedtak
Bedtatt

Antall stemmer for: 19
Antall stemmer for vedtak 1: 19
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Handlingsplan
Flere på borteturer.

Flere på Fort Falkum, både som gjester og bidragsRtere.

Flere bidragsRtere på S!FO.

Flere sRngende supportere på felt x.

Styrets innstilling
Godkjent

Vedtak
Godkjent

 

alalm
Tekstboks
Vedtatt

alalm
Tekstboks
Ikke vedtatt



Antall stemmer for: 17
Antall stemmer for vedtak 1: 3
Antall stemmer for vedtak 2: 1L
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Benkeforslag
War du benkeforslag du ønsker å benke inn i stRretØ

Om noen har benkeforslag vil det bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte så snart det lar 
seg gjøre, og et nRtt valg vil bli gjennomført.

Vedtak
War ikke benkeforslag

Antall stemmer for: 15
Antall stemmer for vedtak 1: 15
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
PtRreleder: Ale ander Almvik
PtRremedlemmer: Pimen Andersen, Gro unde
Baramedlemmer: Rvind Nilsen, Grethe ind
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Tekstboks
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alalm
Tekstboks
Godkjent

alalm
Tekstboks
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alalm
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