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Årsmøtet 2022
Oddrane Supporterklubb
Onsdag 30.03.22 kl 18.00
Sted: Fort Falkum

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste:

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps
Ordstyrer:
Referent:
Protokollvitner:
Tellekorps:

Sak 3. Styrets beretning 2021
Oddrane
Som 2020, så ble også 2021 et unntaksår både i verden, eliteserien, og for
oss. Årsmøtet ble gjennomført digitalt, og det ble holdt digitale medlemsmøter
med blant annet spillerintervjuer, i påvente av at Eliteserien skulle starte.
Sesongen ble i første omgang utsatt til midten av mai, og Odds første
seriekamper måtte gå uten publikum. Det la en betydelig demper på
aktiviteten i den første halvdelen av sesongen. Først i åttende serierunde fikk
vi komme tilbake på tribunen. Gjennom året gjennomgikk vi både lettelser og
nye innstramminger, og den sportslige biten tror vi det er greiest å ikke gå inn
på her.
I de periodene hvor tiltakene var lette fikk vi gjennomført fysiske
medlemsmøter, som ble strømmet på Oddranes facebookside.
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Publikumsmessig ser vi at det er en stor utfordring å få folk tilbake både på
feltet og på tribunen. Det må gjøres mye for å få engasjementet rundt klubben
opp på et godt nivå. Sammen med Odd har flere engasjerte supportere gått
sammen for å jobbe med dette, og det er et arbeid vi støtter helhjertet, og det
avtroppende styret anmoder det nye styret om å prioritere dette arbeidet høyt.

Turer
Å arrangere turer i 2021 har vært en stor utfordring. De ulike tiltakene har
naturligvis også rammet turvirksomheten, i form av eksempelvis
antallsbegrensninger og at tiltak har blitt innført og endret på kort varsel. I
tillegg har prisene på bussturer økt kraftig, primært fordi bussbransjen har fått
et strengere regelverk og en ellers vanskelig koronahverdag.
Men noen turer ble det, og vi organiserte turer både til Molde, Tønsberg,
Sandefjord og Sarpsborg. På flere av turene fikk vi betydelig støtte fra Odd,
og vi ville ikke klart det uten. På turen til Sandefjord samarbeidet vi også med
Team Fritid (Skien kommunes fritidstilbud).

Fort Falkum
Som med resten av utelivet så ble driften av Fort Falkum preget av
restriksjoner gjennom store deler av sesongen. Primært gikk dette på
avstandskrav, noe vi mener ble løst godt hos oss. Puben åpnet til den første
kampen vi kunne være med på, og vi prøvde gjennom sesongen ut
samarbeid med flere ulike grupper og personer. Vi har testet ut forskjellige
matvogner (først en vogn med taco, og deretter en vogn med bakt potet).
Senere i sesongen ble det besluttet at Fortet skulle gå tilbake til å grille selv,
for å kunne ta inntektene selv.
Gjennom 2021 har Duestien Radio stått for den musikalske underholdningen,
og det er tanker om å utvikle dette i 2022.

2

Årsmøtet 2022

TIFO
TIFO-sesongen kom i gang så snart vi fikk innpass på tribunene. Til den
første kampen med publikum ble det i samarbeid med Team Fritid malt et seil
hvor vi markerte at vi er tilbake, samtidig som at de deltagende ungdommene
fikk gratisbilletter til kampen. Ut over i sesongen bar TIFO-aktiviteten preg av
protester mot VAR, og det var det som fikk mest oppmerksomhet på høsten.
Blant annet ble det gjennomført en stille-aksjon i samarbeid med Brannfansen, hvor vi ikke gikk inn på tribunen før det 11. spilleminutt.

Sak 4. Regnskap 2021
Regnskapet er ikke klart. Alle som ønsker det kan få be om å få regnskapet
sendt på e-post når det er klart, og det vil bli arrangert et nytt møte hvor vi vil
gå gjennom dette.

Sak 5. Innkomne forslag
Fra medlemmer:
Ingen saker
Fra styret:

5. 1: Sportsvasking

Særlig etter tildelingen av VM i fotball til Qatar har sportsvasking blitt satt på
agendaen. I fjor tok Oddranes årsmøte standpunkt mot sportsvasking
etterfulgt av at Odd fikk det inn i sine vedtekter, og styret foreslår å gjøre det
samme i Oddranes vedtekter. Dette ble forsøkt innført under ekstraordinært
årsmøte høsten 2021, men ble ikke godkjent da forslaget ikke gav Odd rom
for å delta i obligatoriske turneringer hvor for eksempel FIFA og UEFA er
arrangører. Det er siste linje i siste avsnitt som er lagt til nå.
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Styret foreslår at følgende paragraf innføres i vedtektene, og at eksisterende
paragrafer skyves tilsvarende:

§ 10 Sportsvasking
Oddrane supporterklubb har gjennom årsmøtevedtak (2021) tatt et
standpunkt mot sportsvasking, og forplikter seg til å motarbeide dette på
lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Oddrane bør ta del i initiativ initiert av
norske supportere og supporterorganisasjoner, med mindre forhold tilsier at
det ikke er tilrådelig.
Sportsvasking er når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til
høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, for å lede
oppmerksomheten vekk fra forhold som den samme staten er under sterk
kritikk for.
Oddrane skal ikke samarbeide med følgende: Stater, bedrifter og
organisasjoner som bedriver sportsvasking, og/eller er gjenstand for grove og
gjentatte brudd på menneskerettigheter, samt bedrifter og organisasjoner
med direkte tilknytning til slike stater.
Oddrane skal sette krav til sine samarbeidspartnere om å ikke samarbeide
eller handle med bedrifter, stater og organisasjoner som bedriver
sportsvasking og/eller er gjenstand for grove og gjentatte brudd på
menneskerettigheter, samt bedrifter og organisasjoner med direkte tilknytning
til slike stater. Om det oppdages at Oddranes samarbeidspartnere har
samarbeid med kritikkverdige stater, bedrifter eller organisasjoner, bør
Oddrane anmode om at dette endres. Om endring ikke forekommer bør
samarbeidet avsluttes.
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Oddrane supporterklubb skal følge med på at Odds ballklubb gjør etiske valg
når det kommer til valg av treningsleir, samarbeidspartnere og lignende. Om
det oppdages at noen av disse punktene brytes skal Oddrane anmode om at
dette endres. Her må det poengteres at fotball er en brutal business, og
mange aktører har et skiftende moralsk kompass. Oddranes oppgave er i
første omgang å være en støttespiller for Odd. Odds obligatoriske deltakelser
i nasjonale og internasjonale konkurranser er unntatt denne paragrafen.
Styrets innstilling: Godkjent
5. 2: Fort Falkum

Fort Falkum ble åpnet i 2010, og har vært et kjært samlingspunkt for mange
Oddere siden da. I tillegg til å være en møteplass har puben hatt ambisjon
om å kunne drive med overskudd, men det har dessverre ikke vært tilfellet de
fleste år. Tvert i mot, så har Oddrane dekket pubens underskudd i de fleste
sesonger, i stedet for å bruke disse pengene etter supporterklubbens
primære formål. Det er også behov for å gjennomføre et større
vedlikeholdsarbeid på puben, noe som vil bety en betydelig kostnad. Blant
annet må gulvet freses opp og legges på nytt, og deler av gjerdet på utsiden
må byttes. Neste år tar TV 2 over TV-rettighetene. I år betaler vi rundt 9000
kroner måneden for å kunne vise Odd-kamper. TV 2 har ikke offentliggjort
prisene for 2023, men pakken Eliteserien ligger i nå er pr. i dag priset til
46.000 kroner pr. måned. Det er en kostnad hverken Fort Falkum eller
Oddrane supporterklubb har mulighet til å bære.
Den største utfordringen i driften av Fort Falkum er at det kreves svært mye
dugnadsarbeid. De siste 5-6 årene har det stort sett vært de samme
personene som har bidratt, og vi har bare unntaksvis klart å få tak i flere.
Driften har vært en stor belastning for både Oddrane og de som har hatt
ansvaret for Fortet, i den grad at det ikke kan fortsette.
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Styret ber derfor årsmøtet stemme over følgende alternativer:
A: Fortet driftes videre, men konsekvenser og muligheter ved en nedleggelse
utredes før et ekstraordinært årsmøte etter sommeren.
B: Fort Falkum legges ned umiddelbart. Oddrane skal finne en ny
samlingsplass og finne en løsning for lagring av TIFO-utstyr.
C: Fort Falkum legges ned etter årets sesong. Oddrane skal jobbe med å
finne en ny samlingsplass før sesongen 2023, samt løsning for lagring av
TIFO-utstyr.
Styrets innstilling: A
Sak 6. Handlingsplan
Flere på borteturer.
Flere på Fort Falkum, både som gjester og bidragsytere (hvis årsmøtet går
for videre drift).
Flere bidragsytere på TIFO.
Flere syngende supportere på felt W.

Evt og åpen diskusjon (i påvente av valget) :
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Sak 7. Valg
Da sakslisten ble produsert var ikke valgkomiteens innstilling klar. Denne vil
bli ettersendt, og sak 7 vil bli oppdatert på oddrane.no så snart den er klar.
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