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Ekstraordinært årsmøte 28.09.2022 

Oddrane supporterklubb 

Onsdag 28.09.2022 kl. 18.00 

Sted: Fort Falkum 

13 stemmeberettigede til stede. 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps 

Ordstyrer: Alexander Almvik 

Referent: Gry Eriksen 

Protokollvitner: Simen Andersen og Even Broløkken 

Tellekorps: Gro Lunde og Sander Bergene Johansen 

 

Sak 3: 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 imot, 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 har vi betalt rundt 9000 kroner i måneden for å vise 
bortekamper, og når TV2 tar over neste år forventes det at det blir vesentlig dyrere. Styret avsluttet 
TV-avtalen i sommer, da omsetningen på bortekamper ikke er i nærheten av å dekke inn dette, 
samtidig som det er et grep for å spare dugnadsarbeid. 

For 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. Vi har i det siste hatt problemer med å holde åpent 

også på hjemmekamper. Derfor ble det ved en anledning stengt etter kamp, og det er en reell risiko 

for at vi ikke kan holde åpent på enkelte kampdager fremover. 

 

Derfor ber styret årsmøtet ta stilling til tre alternativer: Fortsette drift, jobbe for etablering av pub på 
stadion, eller avtale samlingsplass på en av pubene i byen. Det er både fordeler og ulemper med alle 
alternativene.  

Fordeler og ulemper med å fortsette drift: Fort Falkum som en uavhengig samlingsplass har vist seg å 
være viktig for Oddere, og puben brukes av supportere tilhørende samtlige tribuner på stadion. 
Fortet kan utvikles etter supporternes egne ønsker, og vi er synlige i området på kampdag. Vi kan 
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selv bestemme om vi vil ha 18- eller 20-årsgrense. At vi har plass til bortesupportere bidrar også at vi 
kan opprettholde et godt forhold til de fleste tilreisende. Puben brukes også til interne møter og 
aktiviteter utenfor kampdag, samt i TIFO-sammenheng. Samtidig vil man med videre drift fortsatt ha 
utfordringene som nevnes i avsnittene ovenfor (økonomi og dugnadsslitasje), og det stilles stadig 
strengere krav til kompetanse og sikkerhet fra kommunen og andre aktører. Våre lokaler på 
Stevneplassen har jevnlig vært gjenstand for innbrudd, hærverk, forsøk på brannstiftelse og flere 
påtente branner i nabobygg, noe som har betydd mye unødvendig arbeid. I tillegg vet vi at både 
kommunen og private aktører jobber med å utvikle Stevneplassen, og det er svært usikkert om 
bygget vil bestå om kun få år.  

Fordeler og ulemper med å etablere pub på stadion: Det har blitt holdt uformelle samtaler med Odd 
om muligheten for pub på stadion. Det ser ut til å være en åpning for det innenfor dagens regelverk i 
kommunen. Vi legger til grunn at Oddrane ikke står for driften. Fordeler med dette er at Oddrane 
ikke må bruke ressurser til daglig drift på dette, og ikke løper noen økonomisk risiko. 
Supporterklubben vil under oppføringen jobbe tett med Odd for å sikre at det blir et supportersted, 
og mulighetene for å kunne holde egne arrangementer, interne møter og TIFO-arbeid i aktuelle 
lokaler er gode. Ulempen er at vi etter all sannsynlighet vil bli borte fra bybildet, da de mest aktuelle 
lokasjonene er inne på stadion. Det vil også bli en utfordring å kunne ta imot supportere som skal på 
andre tribuner, særlig hvis vi lander på en lokasjon som ligger inn mot banen.  

 Fordeler og ulemper med en pub i byen: I vinter ble det etablert en engasjementsgruppe av Odd og 
supporterne, og noe av det som tas opp her er mangel på synlighet i bybildet før kamp. En 
samlingsplass i sentrum vil i stor grad hjelpe til her, og både Odd og Oddrane vil sette større preg på 
Skien sentrum enn det vi kan nå. Med en samlingsplass i sentrum vil vi være fritatt ressursbruk og 
økonomisk risiko, og det vil være åpning for å kunne holde arrangementer i puben. Det vil også være 
mulig å vise bortekamper hvis puben har TV-avtale. Men med et utested i sentrum kan vi ikke lenger 
bestemme aldersgrenser og åpningstider, og vi kan måtte dele rom med for eksempel engelske 
supporterklubber. Det vil også være et stykke å gå til stadion, noe som nok vil føre til at noen faller 
fra. Samtidig får vi muligheten til å møte andre som ellers ikke ville møtt opp på Fort Falkum, så det 
er en mulighet for at frafallelsen veies opp. 

Styret ber deg derfor stemme over følgende: 

1: Fort Falkum opprettholder driften. 

2: Oddrane går sammen med Odd og jobber for etablering av pub på eller ved stadion. Dette kan 
være pub i stadionbygget, eller pub/øltelt i umiddelbar nærhet. Ved etablering av øltelt er det et 
alternativ å avtale tilhold på en pub i sentrum vinterstid dersom man ikke får tilfredsstillende 
oppvarming. Det er et krav at Oddrane ikke belastes økonomisk, og i den daglige driften ikke belastes 
med dugnadsarbeid. Supporterne og supporterklubben skal spørres når det kommer til relevante 
sider av driften (for eksempel åpningstider og aldersgrenser). Frem til puben er klar finner Oddrane 
en samlingsplass i sentrum. 

3: Oddrane avtaler en samlingsplass i sentrum. Det er et krav at Oddrane ikke belastes økonomisk, og 
i den daglige driften ikke belastes med dugnadsarbeid. Supporterne og supporterklubben skal 
spørres når det kommer til relevante sider av driften på kampdag (for eksempel åpningstider og 
aldersgrenser). Oddrane vil kontakte taxi- og kollektivselskaper for å se på mulige transportavtaler fra 
pub til stadion før kamp. 

Årsmøte stemmer enstemmig på alternativ 2. 

Kommentar: Det ønskes åpenhet til medlemmene om veien videre. 
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Sak 4: Gjennomgang årsregnskap 

Årsregnskap 2021 for Fort Falkum og Oddrane ble delt ut på årsmøtet. 

Kommentarer: Hvis Fortet legges ned, hva skjer med Hans Rune Aadalen sin gjeld? Det vil bli sjekket 
opp. 


