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Årsmøte Klanen 2015

FORRETNINGSORDEN
1. Møterett og stemmerett

Alle medlemmer i Klanen som har betalt kontingent for inneværende år har 
møterett, talerett og stemmerett på årsmøtet. Medlemskort eller kvittering på 
betalt kontingent skal vises ved registrering. Ved registrering utdeles sakspapirer 
for møtet og nummerert talekort som benyttes til å registrere seg på talelista og 
til å avgi stemme. Årsmøtet krever personlig oppmøte for å avgi stemme. (se 
presisering i sak 4 forslag til vedtektsendring)

2. Ordstyrer og taleliste

Ordstyrer har ansvar for å avvikle møtet og sørge for at sakslista følges. 
Ordstyrer registrerer møtedeltakere som viser tegn, og sørger for at talelista 
overholdes. Ordstyrer har mulighet til å innføre tidsbegrensninger på innlegg 
dersom dette er nødvendig. Medlemmer som ønsker ordet i en sak gjør dette ved 
å vise fram talekort med nummer. Ordstyrer har mulighet til å tillate at 
saksopplysninger gis utenom talelisten. Det bør i utgangspunktet ikke tillates 
replikker på innlegg.

3. Referent

Referenten skal referere årsmøtet på en mest mulig nøytral måte, og sørge for at 
alle vedtak dokumenteres. Referatet skal gjøres tilgjengelig for Klanens 
medlemmer på nett innen tre uker etter at årsmøtet er avholdt, og publiseres i 
neste nummer av Klansropet.

4. Tellekorps

To personer som ikke tilhører styret, stiller til valg eller har andre offisielle 
oppgaver på årsmøtet velges til tellekorps.
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5. Forslag

Forslag bør som hovedregel meldes inn til Klanens styre senest tre uker før 
årsmøtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må fremmes skriftlig 
for styret seinest to uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må i følge 
vedtektene leveres skriftlig senest to uker før årsmøtet, og kan ikke endres under 
møtet. Andre forslag som leveres på årsmøtet må være relevante i forhold til 
saksorden, og leveres skriftlig til ordstyrer slik at de kan dokumenteres i 
referatet. Skriftlige forslag må leveres før den aktuelle saken er ferdig diskutert 
og før avstemming foretas. Det er ikke mulig å komme med nye forslag til saken 
under eller etter avstemmingen.

6. Avstemminger
Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av der vedtektene for Klanen eller 
Klanens fond tilsier noe annet. Stemme avgis ved å holde det nummererte 
talekortet opp. Det er ikke anledning til å forhåndstemme eller til å gi andre 
fullmakt til å stemme, for å avgi stemme må man være fysisk til stede i 
årsmøtelokalet under avstemmingen. Tellekorpset har ansvaret for å telle opp 
stemmene og gjøre resultatet kjent.

Dersom det finnes et forslag fra styret eller valgkomiteen, legges dette til grunn 
for avstemmingen. Dersom et rent flertall støtter forslaget er det vedtatt. Hvis det 
finnes flere enn ett forslag, stemmes det først over det som innebærer den største 
endringen. Dersom flertallet støtter dette forslaget er det vedtatt. Hvis det ikke er 
flertall for forslaget går man videre til det som innbærer den nest største 
endringen osv. til et forslag får rent flertall. 

7. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling legges til grunn for valget. Ordstyrer gir hver av 
kandidatene mulighet til å presentere seg kort. Dersom det kun er én kandidat til 
hvert verv kan valgkomiteens innstilling vedtas med akklamasjon. Dersom det 
stilles motkandidater eller er uenighet om styrets størrelse, gjennomføres debatt 
og avstemming i denne rekkefølgen:

7.1 Behandling og avstemming om styrets størrelse
a) Forslag på andre antall styremedlemmer leveres ordstyrer. 
b) Debatt om antallet gjennomføres hvis det er flere forslag.
c) Avstemming over de ulike forslagene.

7.2 Valg av styremedlemmer
a) Forslag til motkandidater leveres ordstyrer skriftlig. Alle betalende 
medlemmer av Klanen kan skriftlig foreslå seg selv eller andre som kandidat på 
årsmøtet. Man kan bare stille som motkandidat til én av de innstilte kandidatene, 
og det må framkomme av forslaget hvem kandidaten stiller som motkandidat til.  
Ordstyrer setter en frist for å levere navn på kandidater. Etter dette er det ikke 
mulig å melde nye kandidater.
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b) Ordstyrer gir hver av kandidatene mulighet til å presentere seg kort.
c) Debatt
d) Personvalg avgjøres ved rent flertall. Dersom det stilles flere motkandidater til 
samme verv stemmer man til en kandidat har oppnådd over halvparten av 
stemmene. Kandidaten som oppnår færrest stemmer tas ut før eventuell ny 
avstemning. Personvalg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.
e) Valg av faste styremedlemmer foregår først. Deretter velges varamedlemmer.

8. Valg av valgkomité

Det avtroppende styret i Klanen fremmer forslag til ny valgkomité. Dersom det 
er innsigelser til forslaget gjennomføres debatt og avstemming som ved valg av 
styre.

Klanens årsmøte 2015 Side 5



Årsmøte Klanen 2015

KLANSSTYRETS 
ÅRSMELDING 2014-2015
Årsmeldingen gjelder perioden 06.03.2014 – 25.03.2015

Styret har bestått av Christian Kjellsen, Jan-Erik Ullevold Sveen, Erling 
Rostvåg, Frode Ræder, Kjell Henning Thon, Jostein Ellingsen og Runar Engja, 
samt varamedlemmene Lars Oppi og Eivind Hauger. 

Gjennom perioden har varamedlemmene møtt til alle møter uavhengig av forfall,  
og har fungert som aktive styremedlemmer på linje med resten.

Det har vært avholdt styremøter og diskutert en rekke saker. Mange av sakene 
har dukket opp igjen gang på gang året gjennom, andre har vært lettere å avgjøre 
i løpet av ett eller to møter. Utover dette har det vært en rekke møter med 
arbeidslag, klubb og andre interne og eksterne aktører, samt utstrakt uformell 
kontakt mellom styremedlemmer per mail, telefon og bardisk.

Mye av Klanens arbeid har vært organisert gjennom arbeidslag også i denne 
styreperioden, og vi har konstituert oss med en eller flere ansvarlige for hvert 
arbeidslag i tråd med oversikten under.

Arbeidslag og arbeidslagsledere har vært (ansvarsperson i styret er nevnt i 
parantes): 

– EngaTifo – Runar Engja. Fra oktober Silje Hagen Olsen (Erling Rostvåg)
– Turgruppa (Jostein Ellingsen/Christian Kjellsen)
– Hockey – Espen Bjørneseth (Frode Ræder)
– KST (sikkerhet/arrangement) – Tore Paulsen (Jan-Erik Ullevold Sveen)
– Medlemsservice – Bjørn Homdrom (Kjell Henning Thon / Fra nyttår 

Jostein Ellingsen)
– Klansropet – Frode Ræder (Frode Ræder)
– Klanens Webradio – Rune Julsvik (Eivind Hauger)
– DataKlanen/Klanen.no/Sosiale medier Espen Bjørneseth – Eivind Hauger 

(Erling Rostvåg/Eivind Hauger)
– Økonomi – Marit Nyborg (Christian Kjellsen/Kjell Henning Thon)
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– Spenn & sånn – Gjermund Nordtug (Christian Kjellsen/Kjell Henning 
Thon)

– Børst og Ball - Kjell Henning Thon (Kjell Henning Thon/Jostein 
Ellingsen)

I tillegg har styret konstituert seg med følgende roller: Christian og Erling har 
vært Klanens talsmenn. Jan-Erik (og Frode/Lars) har vært sikkerhetsansvarlige. 
Jan-Erik har representert Klanen som observatør i VIF Fotballs hovedstyre og 
VIF Fotball Elite. Christian har vært styrets kontaktperson i forhold til NSA, 
Jostein mot landslagsgruppa til NSA. Runar har vært kontorsjef på Klanens 
kontor, Kjell Henning har hatt ansvar for oppgaver som møteleder og sekretær. 
Styreleder (eneste oppgave er signaturrett i Altinn) har vært Erling, mens daglig 
leder (med samme oppgave som styreleder) har vært Kjell Henning.

Styremedlemmer i aksjeselskap Klanen har aksjer i, har vært Jon Simon Grue og 
Christian Kjellsen (Vålerenga Sport), Gjermund Nordtug og Morten Nydal 
(Vålerengafamilens Vertshus AS) og Morten Nydal (Vålerengahuset AS)

Året
I 2014 var det 5 600 medlemmer. Kontogenten var 200 ,-

Vålerengens Idrettsforening er grunnlaget for vår eksistens, og naturlig nok blei 
en svært så slunken klubbkasse den store saken for både klubb og Klan i 2014. 
Ville klubben gå konk eller ville vil klare å samle inn nok penger? Styret anslår 
at om lag 50 prosent av vårt tid gikk med til oppgaver knyttet til 
innsamlingsaksjonen. 

Vi gjennomførte flere ulike tiltak for å samle inn penger, deriblandt 
bøsseinnsamling og auksjon. I alt blei det samla inn nesten 3,2 millioner kroner 
(tall ved utgangen av desember 2014). 

Et høydepunkt vi så fram til i 2014, men som ikke blei noe av, var Børst & Ball, 
der eliten av Oslos musikere skulle underholdt oss på våre egne premisser. Men 
pga kampflytting og kollisjon med hjemmekamp, valgte vi å avlyse 
arrangementet. Dette anser vi som utrolig synd – ikke fordi utallige timer med 
planlegging og dugnadstimer gikk fløyten – men fordi Børst og Ball ville 
generert penger til fortballklubben i våre hjerter.

Arbeidet både i styret og i arbeidslagene var preget av at norsk fotball er nede i 
en tilskuerbølgedal. Alt i alt var tribunesituasjonen preget av dårlig 
supporteroppmøte. Vi er totalt sett alt for få på tribunen. Ikke bare stående, 
syngende supportere, men det var også elendig oppmøte på hoved- og 
familietribunene. Etter vår bedømming er dette en ulevelig situasjon over lang 
tid og tiltak må settes inn.

Videre lever Vålerengas supportere med at vi er delt i to hovedgrupperinger. En 
deling som til dels dreier seg om ulikt syn på supporterkultur. På Ullevål har 
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Klanen kampert på Vestbredden, mens Ikaros har hatt tilholdssted i Cola-
svingen. På bortekamper har vi derimot stått på samme tribunefelt, med både 
gode og dårlige resultater. Også her må vi iverksette forbedringstiltak.

Styret har etter sesongslutt innledet dialog med Ikaros for å se på mulige 
løsninger for å bedre tribunesituasjonen. Målet er å øve oss fra mot ny stadion 
om et par år. Da skal vi nemlig stå sammen. Husk, vi er alle 
Vålerengasupportere!

I 2014 hadde vi en medlemssituasjon der mange av våre medlemmer opplevde 
frustrasjon for at de ikke fikk hverken medlemskort eller Klansrop i posten. 
Samtidig opplevde mange medlemmer at de heller ikke fikk svar på 
henvendelser. Klansstyret og medlemsservice beklager denne situasjonen, og vi 
vil rydde opp i dette i 2015! I 2015 blir giro sendt ut til alle medlemmer og 
medlemskort vil trykkes og kunne avhentes i Sjappa fra seriestart.

En suksess i 2014 var at vi fikk bedre orden på tur-opplegget. I 2014 gikk det 
buss til alle Vålerengas fotballkamper sør for Bodø. Bussturer er en god arena 
for å rekruttere nye supportere på, og riste liv i gamle travere. Dette fortsetter vi 
med også i 2015. 

I 2014 fikk EngaTifo nye bein å stå på. Målet var revitalisere både satsingen på 
og forståelsen av tribunekultur på Klanens tribuner. Arbeidet kom et godt stykke 
på vei, med størst fokus på Tifo, men mindre på sang. Arbeidet vil videreføres 
inn i fotballsesongen 2015.

Klansstyret har også arrangert møter på skjenkestuene våre med klubbens 
sportslige ledelse, samt bistått til hockeykvelder på Vertshuset.

Samtidig har Klanen stått i fokus for en vesentlig del av supportersakene i 
mediene her hjemme. Våre talsmenn har vært synlige i media, selv i et år med 
mindre storm rundt klubb og klan. 

Klansstyret var aktive i diskusjonen med NTF og NFF vedrørende forslag til ny 
ligastruktur. Vi anså forslaget fra NTF og Hypercube som ubrukelig og fikk 
klubbens støtte for dette synet, noe som også ga behørig omtale i media. 

Klansstyret har også arbeidet med vårt sosiale engasjement både i og rundt 
Vålerenga. Også i år har vi delt ut betydelige midler gjennom breddefondet og 
1913-fondet som støtte til Vålerenga-lag og andre.

Arbeidslagenes årsmeldinger følger. Disse reflekterer også styrets arbeid på  
områdene arbeidslagene dekker, og er derfor også som en del av styrets  
årsmelding å regne.
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Børst og ball runde to
Børst og Ball 2014 ble ikke noe av. Vi lagde et godt opplegg med mer edruelige 
økonomiske rammer enn vi arrangerte med i 2013. Vi booket band og sted, hyrte 
inn serveringsfolk på mat- og drikkefronten. Og vi hørte med det vi trodde var de 
nødvendige for å sikre oss at det ikke ble lørdagskamp akkurat den helga. Men 
så kom CMore og slo oss hardt i hodet med TV-avtalen. Vi hadde deretter møter 
med TV-kanalene og fotballrettighetseierne. Til ingen nytte. Nederlaget var et 
faktum, og vi måtte avlyse. Alle involverte valgte å tre ut av avtalene med oss 
uten å kreve kompensasjon, og vi endte opp med å ikke tape noe på 
arrangementet. Klanen er dypt takknemlig! Neste Børst & Ball konkurrerer ikke 
med en Vålerenga-kamp, men med en norsk landskamp. Det er beklageligvis vår 
eneste mulighet.

Kjell Henning Thon, arbeidslagsleder

EngaTifo
Arbeidslaget EngaTifo organiserer og står ansvarlig for Klanens 
tifoarrangementer.

Tifo-året 2014 startet med svært få aktive medlemmer, men i løpet av året har 
gruppa vokst seg betraktelig større. Det har gjennom hele året naturligvis vært 
både frafall og tilskudd av aktive medlemmer. I den kommende sesongen håper 
gruppa å få inn enda flere nye fjes sånn at det er mulig å opprettholde aktiviteten 
og ønsket vårt om en hyppig bruk av tifo.

Sesongen har vært preget av mange ferskinger i gruppa, og nivået på 
arrangementene har derfor vokst i takt med læringskurven. Det har blitt laget alt 
fra tostangs til større arrangementer både borte og hjemme. Store deler av 
sommeren ble brukt til å lage sesongens største OH-er til henholdsvis Rosenborg 
hjemme og Lillestrøm borte. Sistnevnte ble laget i samarbeid med Ikaros, og må 
sies å være det største prosjektet gjort på lang tid. I tillegg til både små og store 
prosjekter gjennom sesongen fikk EngaTifo til et samarbeid med Miniklanen 
under hjemmekampen mot Molde. Den bestod av bannere barna selv hadde vært 
med på å male, i tillegg til konfetti og en liten OH. Vi ser på Miniklanen som 
Klanens framtid, og det var derfor på sin plass at de fikk sin egen tifo. Vi håper å 
få til et lignende samarbeid i løpet av årets sesong.
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EngaTifo har i tillegg til Tifo-arrangementer et ønske om å være godt 
representert på tribunen og bidra aktivt i forhold til tribunelivet. I sesongen 2014 
stod gruppa sentralt plassert på vestbredden. Det vil de også gjøre den 
kommende sesongen. Målet er å øke antallet aktive supportere og bidra til god 
stemning på alle Vålerengas kamper.

Gruppa ser på tifoarrangementer som en viktig del av tribunelivet og samholdet 
mellom supporterne, og ønsker derfor å opprettholde samarbeidet med de 
alternative grupperingene på dette området. Det nærmer seg egen stadion, og 
dette vil derfor være viktig i tiden fremover. Tifoarrangementer er med på å 
skape et fellesskap på tribunen.

EngaTifo trenger flere bidragsytere! Er du student eller pensjonist? Eller kanskje 
noe midt imellom? Ta kontakt på facebook eller mail oss på engatifo@klanen.no 

Arbeidslaget EngaTifo ledes av Silje Hagen Olsen

EngaSang
Det har ikke vært aktivitet i EngaSang i 2014, og arbeidslaget vil fremover inngå
i EngaTifo.

Turgruppa
I 2014 var slagordet «Det går alltid en buss». For å klare dette under knappe 
økonomiske rammer inngikk vi en avtale om å leie Bohembussen. Vi satt opp 
buss til alle Vålerengas bortekamper, unntatt Bodø. Til bortekampen mot LSK 
leide vi ekstrabuss fra HMK.

Til sluttspillet i Hockey våren 2014 inngikk vi et samarbeid med Vertshusbussen. 
Bussen kjørte på alle kampene og det var topp stemning.

2015

Klanen ønsker å få flest mulig av våre medlemmer på kamp! Det er og vil alltid 
være vårt hovedmål. For å sørge for det, vil det også i år alltid gå en buss til 
bortekamp.

Klanen fortsetter samarbeidet med Bohembussen i 2015.

Vi vil annonsere alle kamper på klanen.no og alt billettsalg skjer i Sjappa.

Klanens årsmøte 2015 Side 10



Vel møtt og god sesong

Turgruppa vil også organisere seg litt bredere og annerledes. I år håper vi å få inn 
et bredere sett med bussansvarlige.

Turgruppa, Jostein Ellingsen

Hockeygruppa
I 2014 hadde Hockeygruppa mindre aktivitet enn ønskelig, men sentrale 
personer har vært representert ved samtlige kamper via live-oppdatering på 
klanen.no og sosiale medier.

En tjeneste som følges av mange av våre medlemmer og som settes pris på av de 
som ikke har anledning til å være til stede på Jordal. Vi har også gjennomført det 
samme i Fredrikstad, Sarpsborg og Hamar.

Vi arrangerte sterkt subsidiert busstur til Stavanger i forbindelse med avgjørende 
finale i NM i vår, og i romjula tok vi initiativ til fylle fylle fire busser med 
supportere til Hamar. Det endte med åtte busser. En unik happening i norsk 
hockey.

Det har blitt skrevet nærmere 200 hockeysaker på klanen.no i løpet av 
kalenderåret og Klanen dekker Vålerenga Hockey på en måte ingen andre er i 
nærheten av.

Vi har vært på NRK Radio ved tre anledninger for å snakke om norsk hockey 
generelt og Vålerenga spesielt. Vi er intervjuet av Dagbladet, Stavanger 
Aftenblad, VG og Hamar Arbeiderblad. Vi har også blitt intervjuet av TV 2. 
Dette er viktig arbeid da det fremmer interessen og oppmerksomheten for 
Vålerenga og norsk hockey

Vi skapte stor furore og pådro oss hele vestlandets vrede da vi i vår gikk ut med en 
artikkel på klanen.no kalt "Oilers, griselaget uten ære". Det sies at sannheten sårer 
og vi traff en god nerve med den artikkelen. Den ble delt på sosiale medier over 
1400 ganger og ble lest over 13000 ganger. Den bidro utvilsomt til økt 
oppmerksomhet om finalespillet på en måte som er helt i Klanens ånd. Avisene 
kastet seg på og laget saker på det og NRK Rogaland ville til alt overmål fly 
skribenten over fjellet for å "forsvare" seg på lokalradioen.
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Videre har vi forsøkt å innføre Vålerenga Vertshus som det naturlige samlingssted 
før og etter kamp. Dette er ting som tar tid, men vi ser at oppslutningen om dette 
øker sakte men sikkert.

Mot slutten av 2014 har Enga Tifo innleda et samarbeid med en uavhengig 
supportergjeng ved navn Royal Blue, en gjeng som søker å synge og skape 
stemning på Jordal.

Espen Bjørneseth

Hands
Arbeidslaget er besluttet avviklet.

KST
Bakgrunn:
Årsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i:

* ”Handlingsplan 2014 – KST”.

* Vår oppfattelse av måloppnåelsen.

* Vårt fremmøte på kampene

* Spesielle hendelser

Måloppnåelse:

Hovedmål: Alle i Klanen skal trives på kamp. Målet ble, etter vår oppfatning, 
nådd.

Her er det forskjell på hjemme- og bortekamper. På hjemmekampene har vi hatt 
få problemer, det vi har slitt med er (som vanlig) personell som har vært 
overstadig beruset. Etter at KST overtok «visitasjonen» var det enkelte 
grupperinger som utnyttet dette ved å ta inn alkohol, og nyte dette relativt 
åpenlyst.

Disse grupperingene er tilsnakket, og oppførte seg etterhvert bedre.

På bortekampene har vi slitt litt med «gnisninger» mellom Klanen og Ikaros/Isko 
(med følge). Her må Klanstyret gå i dialog med disse grupperingene for å unngå 
dette i neste sesong.
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Delmålene:

 Gjøre KST kjent i Klanen

 Øke rekrutteringen

 Prøvetid for nytt personell

 Et godt miljø i KST

 Vi skal føle oss trygge under utførelsen av våre oppgaver

 Kjenne oppgavene

 Beherske oppgavene

 Samarbeide med andre og lære av dem.

Disse behandles internt i KST. MEN, vi kan alltid forbedre oss.

Vårt fremmøte på kampene:

Vi har hatt et fremmøte slik:

 96 vakter på bortekamper, snitt 6 pr kamp.

 234 vakter på hjemmekamper, snitt 16 pr kamp.

 Nok vakter i den oppskrytte Cupen

Dette er litt for lite for å oppnå vårt hovedmål.

Spesielle hendelser:

Positive: 

Vi er flinke, og har kred i de fleste miljøene.

Vi får lov til å styre egne tribuner (nok med unntak av Åråsen neste år).

Negative:

Storming av banen og velting av reklameskiltene på Åråsen. Åråsen er et 
drittsted, og vi har bedt om bedre sikring av reklameskiltene de siste 30 årene.

I tillegg har de et borettslag som skaper problemer for oss hver gang.
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Det er også et gjennomgående problem at det ikke er plass til bannere/tifo på 
bortekamper, dette bør Klansstyret ta opp via NSA. Det er ofte vi som må 
«forvalte» problemene.

Utagerende «alternative» som tror de kan oppføre seg som de vil.

Tore Paulsen, KST

Medlemsservice
I 2014 hadde vi en medlemssituasjon der mange av våre medlemmer opplevde 
frustrasjon for at de ikke fikk hverken medlemskort eller Klansrop i posten. 
Samtidig opplevde mange medlemmer at de heller ikke fikk svar på 
henvendelser. Klansstyret og medlemsservice beklager at denne situasjonen, og 
vi vil rydde opp i dette i 2015! 

Et viktig tiltak for å få kontroll over våre medlemmer er at vi har bedt alle våre 
medlemmer om å registrere sin e-postadresse og rett postadresse på 
medlemswebben via klanen.no.

Vi rydder opp i medlemsrotet

Et evig tilbakevendende problem er å holde kontroll på medlemsregisteret vårt,  
samt å trykke kort og sende kortene i posten. Kort sagt er det å administrere en 
medlemsmasse godt over en norsk gjennomsnittlig kommune på dugnad ganske 
komplisert.

Vi beklager derfor nok en gang at det for flere har vært rot og forsinkelser i 
2014.

Siden slutten av høsten 2014 har vi jobbet med å få en god oversikt over 
situasjonen og finne en løsning på dette. Vi har deltatt på kurs i regi av 
leverandøren av medlemssystemt, vi ser nå lys i tunnelen og legger opp et nytt 
løp.

Det viktigste vi gjør er å sørge for at alle er registrert riktig i vårt register. Hvis 
alle er registrert med e-postadresse, kan vi nå alle via mail. Medlemsregisteret 
har denne muligheten innebygget og vi vil i 2015 sende giro og annen viktig 
informasjon til alle på mail.

Vi kommer til å organisere medlemsarbeidet annerledes, der bla Sjappa får en 
sentral og operativ rolle. Dette tror vi er helt nødvendig for at dette skal gå 
knirkefritt fra og med denne sesongen. Videre jobber vi med å få på plass 
maskinelle rutiner ved å utnytte medlemswebben på en mye mer rasjonell måte.
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Hvordan bli Klansmedlem i 2015?

Klansstyret håper du også i 2015 vil være medlem av Klanen. 25. mars er det 
årsmøte i Klanen og før møtet må du ha betalt medlemsskap i Klanen.

Nytt medlem

Er du nytt medlem kan du registrere deg og betale via klanen.no ved bruk av 
bankkort. Løsningen er sikker.

Fornyelse av medlemsskap

Den enkleste måten å gjøre dette på er å enten betale via utsendt giro via mail 
eller post. Medlemmer som har registrert sin mailadresse får tilsendt giro via 
mail. De som ikke har registrert sin mailadresse får tilsendt giro i posten.

Et annet alternativ er å gå i Sjappa å betale der.

Til årsmøtet

Ta vare på kvitteringa og møt opp på årsmøtet!

Medlemsservice, Jostein Ellingsen

Klansropet
Klansropet blei sendt ut til alle registrerte medlemmer per post i 
september/oktober 2014. Arbeidslaget takker spesielt Glenn Hillstrand for 
uvurderlig innsats. 

DataKlanen
Vi har dette året jobbet med å finne ut hvilke tjenester som er overflødige og hvilke som 
kan flyttes til andre bedre eller billigere tjenesteleverandører. E-post for @klanen.no er 
overført til standard tjeneste hos Google til 1/35 av prisen. Bohemen.no er overført til 
annen tjenesteleverandør til 1/35 av prisen, som også nå faktureres Bohemen direkte. 
Klanen har dermed ikke noe driftsansvar for Bohemen.no lenger.

Vi har avviklet en del servere, og vi sitter igjen med klanen.no, vpn.no, 
forum.klanen.no, arkiv.klanen.no og serveren til WEB-Radioen.

Siden driftsavtalen er en pakke, har vi enda ikke fått redusert de månedlige kostandene, 
men dette arbeidet er startet og vil være sluttført innen utgangen av april - uavhengig av 
hvilken leverandør vi velger. Et betydelig kostnadskutt er å forvente.

Atle Enersen, DataKlanen
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Internett

Årsrapporten omhandler klanen.no, Klanens Facebookside og Twitterkonto. Både 
Twitterkonto og FB-side vedlikeholdes stort sett av redaktøren per i dag.

Alt klanen.no publiserer blir lagt ut på Twitter og FB. Spesielt FB er viktig for å 
gjøre oppmerksom på at vi har lagt ut nye ting og en vesentlig del av trafikken på 
klanen.no kommer fra FB.

Twitterkontoen har primo mars 3249 følgere, hvilket er desidert flest av norske 
supportergrupperinger. FB-siden har 7021 likes, nest mest i Norge. (Kjernen har ca 
800 flere) Det er gledelig at begge disse kontoene øker kontinuerlig uten at det er 
gjort spesielle tiltak for å øke antall følgere.

Klanen.no hadde i 2014 et snitt på 1803 sidevisninger om dagen. Den mest leste 
artikkelen hadde over 13000 visninger og omhandlet hockey. Den travleste dagen ga 
oss 12426 visninger.

Klanen.no har i løpet av året fått ny redaktør etter at den tidligere redaktøren tok 
verv i styret til Vålerenga Fotball Elite. Samtidig ble redaksjonen redusert fra to til 
en person.

Det er en stor hemsko for klanen.no at en person er alene om den oppgaven da fire 
øyne fanger opp flere potensielle saker enn to. Antall saker blir nødvendigvis 
redusert som en følge av dette. Målet er tre unike saker om dagen, men vi er ikke der 
per i dag.

Det har vist seg vanskelig å få tak i kompetente folk med tid, evne og lyst til å bidra. 
Mange sier de skal levere stoff, men det dukker uhyre sjelden opp noe. Sånn er det 
når ting er basert på dugnad og lønna utleveres i himmelen.

To hederlige unntak er "Overblikket" som tar for seg Vålerenga Hockey. Det leveres 
nesten på daglig basis og redaktøren fryder seg. Også LasseL skal ha skryt for å ha 
levert godt med artikler gjennom fotballsesongen. Målet for 2015 må være å få inn 
minst en til i redaksjonen og også knytte til seg folk som skriver om fotballaget.

Er vi heldige dukker det opp skrivedyktige sjeler på amerikansk fotball, hopp, 
håndball, basket og innebandy også. Redaksjonen (jeg..) har per i dag ikke tid og 
kapasitet til å fokusere på dette, og det utgjør et digert hull i Klanens dekning av 
Vålerengens Idrettsforening.
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Mediadekning på Vålerengas "mindre idretter" er nesten ikkeeksisterende og det 
hadde vært gøy om klanen.no kunne fylle en sånn rolle. 

Espen Bjørneseth
Redaktør klanen.no

EngaFoto

EngaFoto har i 2014 i all hovedsak dekket Vålerenga Fotball Elites 
hjemmekamper, samt noen bortekamper. Dette har vært både i cup og Tippeliga. 
Vi har også vært representert på noen hockeykamper både i Get-ligaen og CHL.

EngaFoto bestod i stor grad av Eivind Hauger og Anders Grydeland. Bildene har 
blitt lagt ut til bruk hos Klanen.no, Klansropet, VPN og andre supporternettsted 
som har ønsket å bruke dem.

Eivind Hauger, EngaFoto

Klanens Webradio
Klanens Webradio sendte i 2014 fra de aller fleste getliga- og sluttspillkamper for 
hockey herrers a-lag. Det blei også sendt fra hjemmekampene i CHL, samt 
bortekampen mot Färjestad. Til sistnevnte kamp skaffa vi til veie en trådløs 
mikrofon og har med det kunne gjøre intervjuer med trenere og spillere, hvilket har 
løfta sendingene enda et hakk. Lyttertalla har generelt sett hvert bra.

På fotballsida fortsatte vi oddsenligasamarbeidet med Ditt Oslo og sendte alle 
hjemmekampa, samt de fleste bortekampene. Unntaket var bortekampene mot Moss 
som Moss Avis dekka, Finnsnes, Mo og Harstad. Bortekampen mot Medkila blei 
kun sendt på radio. Vi sendte fire av treningskampene til a-laget herrer, samt en rall-
sending fra Bohemen med telefonoverøring av treningskampen mot Shonan 
Bellmare. Vi sendte også første runde i NM mot Nordstrand.

Totalt sett har 17 kommentatorer vært i aksjon for Klanens Webradio i 2014.
Høyeste seertall på samsending var 6 500 fra treningskampen mellom Strømsgodset 
og Vålerenga på Ditt Oslo. Høyeste lyttertall på Klanens Webradio var 364 fra 
Oddsenligakampen borte mot Medkila.

For 2015 ser vi ikke for oss de store forskjellene når det gjelder dekning av 
ishockey. Det vil si at vi fortsetter å sende de fleste kampa til herrelaget, samt NM 
for damer. Europacup vurderes dersom det skulle bli aktuellt.

På fotballsida er det utfordringer med tv-sendinger i og med at Ditt Oslo er solgt til 
Nettavisen. Det er dog ting på gang og foreløpig ser det ut til at tv-streaming går i 
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orden. I så tilfelle er meninga å sende både oddsenligakamper og hjemmekampene i 
toppserien i samsending. NM vurderes dersom ingen tv-selskaper sender og det kan 
være aktuellt å sende fra enkelte G19 og G16-kamper.

Rune Julsvik, Klanens Webradio

Økonomi
Økonomigruppa har som tidligere hatt som hovedoppgave å betale fakturaer, 
refundere utgifter og føre regnskapet.

Etter store problemer med postleveringa i 2013, har vi fått bedre rutiner for dette i 
2014. Vi har også fått flere leverandører til å sende elektronisk faktura. Det har 
likevel i perioder vært et problem at posten har blitt liggende på kontoret uten å bli 
videresendt til økonomigruppa. Dette fører fortsatt til unødvendige purringer og 
inkassovarsler, selv om dette har blitt betydelig bedre enn i 2013. Noen tifoutlegg 
har også blitt liggende uforholdsmessig lenge på kontoret. Jevnt over har vi likevel 
hatt rask responstid på utbetalinger.

Også innføring av nytt regnskapssystem skapte store problemer for oss i 2013. I 
2014 har vi derimot klart å levere oppdaterte regnskap jevnlig i løpet av året. Dette 
har vært viktig for økonomistyringa - ikke minst ble vi klar over svikten i 
medlemsinntektene tilstrekkelig tidlig til å justere utgiftene.

Økonomigruppa har hatt jevnlig kontakt med styret. Tatt i betraktning at det heller 
ikke i 2014 har vært noen fra styret i økonomigruppa, tror vi likevel at både vi og 
styret kunne hatt utbytte av enda tettere kontakt.

Økonomigruppa har tilstrekkelig bemanning pr i dag, men er avhengig av noen få 
enkeltpersoner og vil ligge tynt an dersom noen av disse skulle forsvinne.

Marit Nyborg, Økonomigruppa

Spenn&sånn
Spenn & sånn

Arbeidslaget omfatter arbeidet rundt Klanens eierinteresser i Vålerenga Sport AS (Sjappa),  
Vålerengahuset AS (Bohemen) og Vålerengafamiliens Vertshus AS (Vålerenga Vertshus).

Alle regnskapstallene i denne rapporten er midlertidige og ikke reviderte. Det kan derfor bli  
endringer når de kommer fra revisor. Spesielt interesserte kan ta kontakt med styret for reviderte 
tall etter 1. juli.
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Vålerengahuset AS

Vålerengahuset AS driver Bohemen. 

Umiddelbart kan Bohemen oppleves som utelivets svar på et atomur. Byens evigvarende og 
stabile klokke, like solid som Dovregubben og Oslofjorden. Ser vi resultatene de siste 15 årene er 
det nesten komisk stabilitet på omsetningen Kjell, Stephan og resten av våre ansatte leverer.

Men de som tror resultatene kommer av seg selv tar feil. Bak tallene skjuler det seg kontinuerlige 
justeringer og endringer. Vi kan sikkert sammenlikne pubben vår med et musikkinstrument som 
Kjell og Stephan daglig finstemmer for å tilpasse stedet til stadig nye markedstrender, nye 
tekniske muligheter og nye krav fra det offentlige. For det kreves stadig mer for å lokke kunder 
til fotball på TV. Trenden fra de siste årene forsterket seg ytterligere i 2014 – Snittalderen øker,  
grupperingene som følger det enkelte lag krymper og kundene krever et stadig mer spesialisert  
produkt. Det innebærer betydelig kostnadsøkning innen rettigheter og teknologi. Og det kreves at 
betjeningen bak baren, som i tillegg til å betjene utelukkende sjarmerende kunder også må være 
teknisk skolerte som en høyskolelektor i svakstrøm. 

Som en betydelig eier vil Klanen også i år appellere til medlemmer om å benytter Bohemen som 
fast møtested i tilknytning til kampene på Ullevål. Omsetningen før og etter hjemmekamper er 
langt fra tilfredsstillende. Klanen oppfordrer derfor alle på vei til og/eller fra Ullevål om å 
gjenoppta bruken av Bohemen.

Omsetningen økte fra 10.071.206 i 2013 til 10.168.325 i 2014 mens resultatet endte på kr 
1.259.696 før skatt, en økning på småpene 210.000 fra året før.  

Klanen eier 21,33 prosent av selskapet og har i 2014 vært representert i styret med Morten 
Nydal. 

Vålerengafamiliens Vertshus:

Vertshuset er en hyggelig bydelskro på Vålerenga som benyttes av et stadig økende antall gjester 
som bor i andre bydeler enn 0658. Selvfølgelig har Vertshuset en grunnstammei lokale 
stamkunder, som en Bydelkro skal ha, som sammen med de ansatte sørger for atmosfære og 
stemning.   

Konsentrasjonen på idrett, i hovedsak hockey og fotball, samt satsing på ulike arrangementer har 
vært en suksess. Omsetningen i forbindelse med Vålerenga hockey og Vålerenga fotballs 
hjemmekamper er solid. Vershuset har takket være langsiktig arbeid blitt den naturlige 
møteplassen for hockeyfolket. Solid hjelp fra flere av de private bussene har også bidratt til at en 
solid stamme supportere benytter stedet før og etter hjemmekampene på Ullevål. 

Det er liten tvil om at vi ser et økt potensialet i forbindelse med hjemmekampene til både hockey 
og fortball, sett i lys av de planlagte stadionprosjektene på Valle og Jordal. 

 

En omsetningsnedgang på 3,5 % til fra 2013 skjedde nesten utelukkende i juni og juli. 
Resultatmessig har omsetningsnedgangen fått langt større konsekvenser enn hva man rent 
matematisk kunne forvente. Resultatet ligger an til å bli kr 296.611, en nedgang fra 511.166 i 
2013. Selvfølgelig har nedgangen i fjor sommer hatt en betydning, men i tillegg ser styret at det 
er elementer å jobbe med i 2015 som det vil bli  jobbet målrettet med. Inngangen til 2015 ser 
svært lovende ut.  

Klanen eier 45 prosent i Vålerengafamiliens Vertshus. I tillegg eier Vålerengahuset AS 55 
prosent av selskapet. 

Klanen har vært representert i styret med Morten Nydal og Gjermund Nordtug.
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Som en kuriositet kan det nevnes at kontantstrømmen, summen av resultat og avskrivning, 
utgjorde 1 843 000 for Bohemen og Vertshuset til sammen i 2014. Vi kan ikke ha dårligere 
målsetting enn at denne må opp i 2 millioner i 2015. Tar hver og en av oss to ekstra turer på en av 
våre egne steder i 2015 er målet nådd. 

Vålerenga sport

Sjappa er fremdeles landet eneste rene heltids supporterbutikk. At vi klarer å holde Sjappa åpen 
på heltid er vi stolte av. Men det er grunn til å tenne de røde varsellampene: omsetningen ble mer 
enn halvert fra året før. 

Forklaringene på en halvering er vanskelig å finne. Vi hadde lansering av ny drakter i 2013 og vi 
hadde noen spektakulære showkamper som bidro til resultatet året før, men det forklarer ikke en 
svikt på over 4 millioner. Heldigvis har vi et våkent styre og en våken Sjappesjef som også har 
halvert kostnadene, så resultatet ble ikke så ille som vi kunne frykte. 

Ønsker Klanens medlemmer å beholde tilbudet en dagåpen Sjappe gir må alle nå ta et ansvar -  
kjøp et ekstra skjerf, en presang til svigermor eller legg igjen penger på et annet vis. Skal vi 
redusere kostnaden ytterligere må vi sannsynligvis redusere åpningstiden, og det er ikke et ønsket 
alternativ. 

Vi ønsker å berømme klansstyrets vedtak om å kreve at alle nå må hente medlemskortene sine i  
Sjappa. Selv om enkelte opplever det negativt er det et viktig tiltak for å redde Sjappas eksistens. 
På sikt har vi forventninger om at ny stadion vil være med å løfte Sjappa til gamle høyder, men 
inntil den er på plass må vi alle bidra. 

Omsetningen havnet i 4.071.127, en nedgang fra 8.217.413 fra 2013. Resultatet endte på minus 
136 095, ned fra 290 000.- Vi må med andre ord tappe egenkapitalen for første gang i historien. 

Klanen eier 50,3 prosent av selskapet og er representert i styret med Jon Simon Grue og 
Christian Kjellsen

Gjermund Northug, Spenn&Sånn
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Årsmøte i Klanen 2015

MEDLEMSKONTINGENT, 
BUDSJETT OG REGNSKAP

Medlemskontingent
Medlemskontingenten for 2015 er 200 kr både for voksne og barn. 
Det er innkommet et forslag til endring på medlemskontingent 2016 fra 
klansstyret:

– Klansstyret gis av årsmøtet myndighet til å fastsette medlemskontingent 
for 2016. Kontingenten skal være fastsatt innen oktober 2015, og 
bekjentgjøres på klanen.no.

Vedlagt følger
• Regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015
• Balanse 2014
• Bevegelse i fondene 2014
• Kommentarer til årsregnskap 2014
• Revisors beretning
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Årsmøte i Klanen 2015

KLANSSTYRETS 
KOMMENTAR TIL 
ÅRSRESULTAT 2014
Inntekter

Klanen hadde i 2014 5 600 betalende medlemmer. Dette er en nedgang i forhold 
til 2013. Det er et avvik på 130 000 kr i forhold til budsjettet. 

Økonomistyring i løpet av perioden

Styret har hatt et tett samarbeid med økonomigruppa med oppfølging av Klanens 
økonomi gjennom året. Dette betyr at vi har hatt en god oversikt over 
økonomien, og i det vi fikk oversikt over at inntektene ble lavere enn budsjettert, 
tok vi grep og reduserte kostnadene. Driftskostnadene blei således 152 000 
kroner lavere enn budsjett.
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Årsmøte i Klanen 2015

FORSLAG TIL BEHANDLING 
AV REVISORS BERETNING 

Klansstyret foreslår: Beretningen tas til etterretning.
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Årsmøte i Klanen 2015

KLANENS VEDTEKTER
Revidert 7. mars 2012.

1. Formål
Klanen, Vålerengens Idrettsforenings uavhengige supporteres klubb (heretter 
omtalt som Klanen) har til formål å støtte Vålerengens Idrettsforening samt alle 
særidrettslag under denne foreningen. Klanen er uavhengig av Vålerengens 
Idrettsforening og upolitisk.

2. Sammensetning
Klanen består av de fysiske personer som er opptatt som medlemmer i Klanen og 
som har betalt medlemskontingent for inneværende kalenderår.

3. Besluttende organer
Klanens besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret.

4. Tvister om vedtektene
Oppstår det uenighet om fortolkningen av vedtektene eller uforutsette ting som 
ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. I hastesaker kan 
en foreløpig avgjørelse tas av Styret. Medlemmer i Klanen binder seg til å ikke 
bringe tvister om vedtektene inn for rettslig prøving.

5. Endring av vedtektene
Vedtektene kan kun endres av årsmøtet. En endring krever 2/3 flertall blant de 
stemmeberettigede som møter til årsmøtet. Ved lavere frammøte enn 50 
stemmeberettigede kreves enstemmighet. Forslag til vedtektsendringer må 
fremlegges skriftlig minst to uker før årsmøtet, og kan ikke endres under møtet. 
Vedtatte endringsforslag gjelder fra avsluttet årsmøte.

6. Oppløsning av Klanen
Klanen kan oppløses på samme vilkår som vedtektene i organisasjonen endres, 
men en oppløsning forutsetter i tillegg likelydende vedtak på to påfølgende 
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årsmøter. Alle Klanens verdier – inkludert Klanens navn og Klanens 
medlemsregister – tilfaller da Vålerengens Idrettsforening.

7. Klanens aksjer
Styret i Klanen har ikke anledning til å redusere noen av Klanens aksjeposter 
uten godkjennelse fra to tredjedels flertall av årsmøtet.

Klanens styre har anledning til å øke eksisterende aksjeposter, eller investere i 
nye aksjeposter, uten godkjennelse fra Årsmøtet forutsatt at dette er basert på 
sunn økonomisk drift.

8. Medlemskap
Medlemskap i Klanen utstedes av Styret eller den Styret har gitt fullmakt. 
Medlemskap skal avslås hvis det kan påvises at vedkommende vil motarbeide 
Klanens og VIFs formål og regler, samt dersom personen er ekskludert fra 
Klanen.

Medlemskap i Klanen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dette 
innebefatter også rettigheter og goder som følger av medlemskapet, herunder 
medlemsnummer. Styret kan i særlige tilfeller godkjenne overføring av 
medlemskap til andre.

9. Rasisme, nazisme og vold
Vålerengens Idrettsforening er Norges mest fargerike idrettslag med medlemmer 
av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn. Klanen er stolte over å støtte en 
slik klubb, og tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, 
nasjonalitet, legning og tro. Rasisme, nazisme og fotballrelatert vold er uforenlig 
med medlemskap i Klanen.

10. Svartebørssalg
Billetter kjøpt på grunnlag av medlemskap i Klanen må ikke omsettes i vinnings 
hensikt. Alt videresalg skal skje til annet medlem og til pålydende pris.

11. Utmelding
Utmelding av Klanen meldes skriftlig til Styret. Når utmelding er mottatt og 
registrert regnes medlemskap umiddelbart som avsluttet.

12. Eksklusjon
Medlemmer som bryter Klanens vedtekter og/eller bidrar til å skade Vålerengens 
Idrettsforening eller Klanen kan ekskluderes. Beslutning om eksklusjon fattes av 
Styret. Ved mindre forseelser kan det gis advarsel. Gjentatte forseelser fører til 
eksklusjon for tidsbestemt periode eller alltid.

13. Rettigheter
Klanens medlemmer har rett til informasjon om Klanens drift, organisasjon, osv 
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– fortrinnsvis i medlemsblad eller lignende samt på egnet sted på internett. 
Klanens regnskaper forelegges Årsmøtet, og alle medlemmer har innsyn i disse. 
Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer på Klanens sammenkomster, turer og 
øvrige arrangementer.

Årsmøte

14. Tid og innkalling
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret avgjør tid og sted. 
Medlemmene skal innkalles senest tre uker før møtet. Sakspapirer vil bli 
tilgjengelig for medlemmene på web senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle valg av styre, valgkomité og andre tillitspersoner, 
årsmelding, budsjett, regnskap, medlemskontingent og vedtekter. Forslag til 
andre saker som skal behandles av årsmøtet må framlegges skriftlig for styret 
senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal utnevne to personer som skal underskrive årsmøteprotokollen, 
påse at styret innen tre uker etter årsmøtet registrerer eventuelle endringer i 
styresammensetning i Brønnøysund-registrene, og at signaturrett hos 
bankforbindelser overføres eventuelt ny økonomiansvarlig i styret og/ eller 
regnskapsansvarlige.

15. Valg
Årsmøtet velger inntil sju medlemmer og to varamedlemmer til Klanens styre. 
Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at henholdsvis inntil tre og fire 
styremedlemmer er på valg hvert årsmøte. Dersom et styremedlem likevel fratrer 
etter ett år, velger påfølgende årsmøte et nytt styremedlem for resten av 
perioden. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Kun betalende 
medlemmer av Klanen kan velges til Klanens styre.

Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal 
bestå av minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av 
gangen. Sammenhengende funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen må 
ikke overstige to perioder. Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling senest en 
uke før årsmøtet. Dersom hele styret fratrer i valgperioden, skal valgkomiteen 
innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

16. Stemmerett
Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for det året årsmøtet holdes har 
stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må framvises ved 
inngangen.

17. Revisorer
Revisjonen skal foretas av godkjent revisor.

Klanens årsmøte 2015 Side 26



18. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til  
ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever dette. 
Slik innkalling må skje innen tre uker.

Et ekstraordinært årsmøte skal avvikles etter samme retningslinjer som et vanlig 
årsmøte, dog skal et ekstraordinært årsmøte kun behandle de saker som er 
bakgrunn for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Styret

19. Organisering
- Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av inntil sju medlemmer og to 
varamedlemmer.
- Styret konstituerer seg selv, og kan velge flat struktur.
- Signaturrett innehas av to styremedlemmer i fellesskap.
- Styret skal opprette arbeidslag for bestemte formål. Medlemmene av slike lag 
er underlagt styret, og lagledere utpekes av styret. Laglederne rapporterer til 
styret og innkalles til styremøter ved behov, men har ikke stemmerett på 
styremøter.

20. Styremøter
Styret møtes etter innkalling fra den Styret utpeker. Styret kan også innkalles 
etter krav fra minst halvparten av styremedlemmene. Styret kan i visse tilfeller 
delegere beslutningsmyndighet til enkeltpersoner eller grupper.

Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Varamedlemmer har stemmerett dersom 
noen har meldt forfall eller ikke møtt. Styret er beslutningsdyktig dersom et 
flertall av styrets medlemmer (eventuelt varamedlemmer ved forfall) er tilstede.

21. Ankeinstans
Klanens årsmøte er ankeinstans for tvister, eksklusjoner og andre beslutninger 
som fattes av Styret.

22. Vedtekter
Vedtektene skal være tilgjengelige for Klanens medlemmer gjennom utsendelse 
minst en gang per år – for eksempel i medlemsblad eller lignende – samt ligge 
tilgjengelig på egnet sted på internett.
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Årsmøte i Klanen 2015

FORSLAG TIL 
VEDTEKTSENDRINGER
Det har ikke innkommet forslag til endringer av Klanens vedtekter.

FORSLAG TIL ENDRINGER I 
VEDTEKTER FOR KLANENS 
FOND

Det har ikke innkommet forslag til endringer av vedtektene til Klanens fond.
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Årsmøte i Klanen 2015

VALGKOMITEENS 
INNSTILLING
Årsmøtet skal velge inntil sju medlemmer og to varamedlemmer til Klanens 
styre. Valgkomiteens innstilling innebærer at styret fortsatt vil bestå av sju 
medlemmer. Styremedlemmer velges i utgangspunktet for to år av gangen. 
Varamedlemmer velges for ett år av gangen.  

Følgende styremedlemmer har et år igjen av sin periode, og er ikke på valg: 
– Jostein Ellingsen
– Jan-Erik Ullevold Sveen
– Runar Enja
– Frode Mathias Ræder

Valgkomiteen foreslår følgende personer til styret i Klanen 2015:  

Styreplass:
◦ Christian Kjellsen - foreslås gjenvalgt for 2 år

◦ Erling Rostvåg – foreslås gjenvalgt for 2 år

◦ Silje Hagen Olsen – foreslås valgt for 2 år. 
Er leder i EngaTifo og har løst den oppgaven på beste vis.

Varaplass:
• Lars Oppi – foreslås gjenvalgt som varamedlem for 1 år

• Robin Grov – foreslås valgt som vara for 1 år. 
Robin er fast kommentator på klanens webradio på hockeykamper og medlem 
av Klanens hockeygruppe. Robin har et svært bredt nettverk inn mot klubb og 
også mot de fleste supportergrupperingene. 
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En enstemming valgkommite står bak forslaget. Valgkommiteen har lagt vekt på 
å finne en godt balansert sammensetning av personer med bred bakgrunn og med 
ulike kompetanseområder.
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Årsmøte i Klanen 2015

KLANSSTYRETS 
INNSTILLING TIL NY 
VALGKOMITÉ
Klansstyret innstiller følgende personer til ny valgkomité:

Nimo W. Gasparini, Kjell Henning Thon, Heidi Jølstadengen. 
Vara: Eivind Hauger.

Alle er, i tråd med vedtektene, innstilt for ett år.
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