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Årsmøte i Klanen 2017
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- Valg av tellekorps
- Godkjenning av møteinnkalling
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- Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokoll, samt påse at
aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysund-registeret innen to uker
Sak 2: Årsmelding
Sak 3: Orienteringssak pub og sjappe (Lars, Gjermund, Erling)
Sak 4: Finansiering av tribune (Kjellsen & Erling)
Sak 4: Budsjett og regnskap
Sak 5: Valg
Sak 6: Innkomne saker
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Klanens årsmøte 2017

2

Årsmøte i Klanen 2017

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.
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.
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.
4. Tellekorps
To personer som ikke tilhører styret, stiller til valg eller har andre offisielle
oppgaver på årsmøtet velges til tellekorps.
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 en uke 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.
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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 forhåndsstemme 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 innebærer 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.
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 2017

4

Årsmøte i Klanen 2017

KLANSSTYRETS ÅRSMELDING 20162017
Årsmeldingen gjelder perioden 09.03.2016 – 16.3.2017

Styret har bestått av Christian Kjellsen, Jan-Erik Ullevold Sveen, Erling Rostvåg,
Silje Hagen Olsen, Lars Oppi, Steffen Moe Angell og Jostein Ellingsen, samt
varamedlemmene Ingrid Grimstad og Daniel Faldmo.
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.
Mot slutten av styreperioden har to av medlemmene trukket seg ut av arbeidet
av personlige årsaker.
Også i denne styreperioden har mye av Klanens arbeid har vært organisert
gjennom arbeidslag, 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
parentes):
− EngaTifo – Truls Nagel (Silje Hagen Olsen)
− Turgruppa – Jostein Ellingsen, Steffen Moe Angell
− Hockey – (Jan-Erik Ullevold Sveen)
− KST (sikkerhet/arrangement) – Irene Rønnback (Jan-Erik Ullevold Sveen)
− Medlemsservice – Jostein Ellingsen
− Klanens Webradio – Rune Julsvik (Jan-Erik Ullevold Sveen)
Klanens årsmøte 2017
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−
−
−
−

Enga Media (DataKlanen/Klanen.no/Sosiale medier) – Erling Rostvåg
Økonomi – Marit Nyborg (Christian Kjellsen, Erling Rostvåg)
Spenn & sånn – Gjermund Nordtug (Lars Oppi)
Børst og Ball – Nimo Gasparini og Jørun Smedhus (Jostein Ellingsen, Lars
Oppi)

I tillegg har styret konstituert seg med følgende roller: Erling Rostvåg har vært
Klanens talsmann. Jan-Erik (og Lars) har vært sikkerhetsansvarlige. Vi har vært
representert som observatør i VIF Fotballs hovedstyre og VIF Fotball Elite ved
Jan-Erik. Denne oppgaven forsvant i slutten av 2016. Steffen har vært styrets
kontaktperson i forhold til NSA. Ansvar for oppgaver som møteleder og sekretær
har vært Ingrid. Styreleder (herunder med signaturrett i Altinn) har vært Erling,
og daglig leder (med samme oppgave som styreleder) har vært Erling.
Styremedlemmer i aksjeselskap Klanen har aksjer i, har vært Jon Simon Grue og
Christian Kjellsen (Vålerenga Sport), Gjermund Nordtug og Lars Oppi
(Vålerengafamilens Vertshus AS) og Christian Kjellsen (Vålerengahuset AS).
Året 2016 – styrets beretning
Kontingenten for 2016 var på kr 250,- Vi var 6339 medlemmer.
Oppslutningen om Vålerenga – god start med meget svak avslutning
Selv om mange kanskje har glemt det, fikk forrige sesong en opptur
tribunemessig på starten av året. Vålerenga fotball sleit gjennom en av de
tyngste sesongene på lenge og endte på en svært skuffende 10. plass.
Oppslutningen om Vålerenga sank ned i en dyp bølgedal og bare noen tusen
fant turen til de siste kampene på Ullevål i fjor.
Turer
Klanen leide i 2016 Bohembussen til alle borteturer. På de 13 turene det er
mulig å kjøre til, var vi til sammen anslagsvis 650 personer på tur. Bussturer er
en god arena for å rekruttere nye supportere på, og å riste liv i gamle travere.
Samarbeidet med Bohembussen fortsetter vi med i 2017.
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Medlemssituasjonen
I 2015 fikk vi på plass et nytt medlemssystem, herunder ny organisering og et
nytt og moderne software. Oppsummert går dette ut på at Klanen har outsorcet
den operative driften til Sjappa. I 2016 blei det nye systemet satt i system og
både styret/ medlemsservice og sjappa er godt fornøyd med driften. Se lengre
ned i dokumentet for en redegjørelse av medlemsopplegget.
Børst og Ball 2016
Den solfylte lørdagen 25. juni gikk Børst og Ball – dager uten sorg av stabelen.
Band som Islandsgate, Skada, Riots, Timeworn, Sister Rain & Phantoms leverte
til de grader varene.
Om lag 250 musikkelskere hadde tok turen til GSF i Gamlebyen.
Arrangementskomiteen er godt fornøyd med gjennomføringen av
arrangementet, men oppslutninga kunne helt klart vært bedre.
Klansropet
Det utkom ikke noe klansrop i 2016. Dette mangel på bidragsytere. Klanen har
penger til å gi ut Klansrop, men trenger en redaksjon og skribenter. Dere ønskes
hjertelig velkommen til å bidra!
Klansstyret, 16.3.2017
Arbeidslagenes årsmeldinger følger. Disse reflekterer også styrets arbeid på
områdene arbeidslagene dekker, og er derfor også som en del av styrets
årsmelding å regne.

Økonomi
Økonomigruppa sysler fortsatt med sitt: Fakturaer skal betales, utgifter skal
refunderes, regnskap skal føres, orden skal opprettholdes. Vi er som alltid
hoffleverandører av økonomioversikter, gode råd og ekle spørsmål til styret.
Vår høyst uautoriserte regnskapsfører har leverert oppdatert regnskap hver
måned, noe som er helt avgjørende for å kunne ha løpende oversikt og god
økonomistyring. Fakturaer og utlegg har blitt håndtert forløpende og i all
hovedsak uten forsinkelser. Fortsatt har vi noen utfordringer med håndtering av
papirpost, selv om rutinene for henting (takk, Jan!) og videresending har blitt
mye bedre. Vi forsøker å få mest mulig over på epost, både fakturaer og andre
henvendelser.
Etter flere år med utsøkt bemanning og velsignet stabilitet i økonomigruppa
forsøker vi nå å supplere med noen nye krefter
Marit Nyborg, Økonomigruppa
Klanens årsmøte 2017
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Spenn&sånn
Arbeidslaget omfatter arbeidet rundt Klanens kommersielle interesser. Per i dag
gjelder det eierinteresser i Vålerenga Sport AS, Vålerengahuset AS og
Vålerengafamiliens Vertshus AS, med datterselskap.
Alle tallene i denne rapporten er midlertidige og ikke reviderte. Det kan derfor
bli justeringer i revidert regnskap.
Vålerenga Sport AS driver Sjappa
2016 har så langt vært Sjappas svakeste regnskapsmessige år. I sammenheng
med Umbroavtalen ble det innledet et samarbeid med portalen innspurten.no
for nettsalg av supporterutstyr. Samarbeidet kan knapt kalles en suksess.
Tilnærmet hele svikten i omsetning kan tilskrives nedgangen i netthandel. Det er
besluttet at Sjappa tar salget tilbake i løpet av førte halvår av 2017.
I 2016 ble billettavtalen med Vålerenga fotball reforhandlet og forlenget, mens
inntekten fra Klanens medlemshåndtering holder seg stabilt.
Medlemshåndteringen for Klanen og billettsalget for Vålerenga fotball er nye
bærebjelker for Sjappa, når salget av supportereffekter fortsetter å synke.
–Vi har store forventninger til 2017. Plasseringen på torget og lokalene i ny
stadion, ved siden av Klanens nye stadionpub, gir helt nye rammevilkår. Vi kan
knapt forvente omsetningstallene fra 10 – 12 år tilbake, men vi har forhåpninger
om at salget av supportereffekter og billetter skal øke, informerer sjappesjef
Veie.
Nøkkeltall for 2016: Omsetning 4 000 000.-, en nedgang fra 4 700 000.- fra
2015. Resultatet viser et underskudd på 300 000.- mens det i 2015 var et
positivt resultat på 150 000.Klanen eier 50,3 prosent av selskapet og er representert i styret med Jon Simon
Grue og Christian Kjellsen

Vålerengahuset AS driver sportspuben Bohemen.
Der hovedjobben til Kjell og Stephan tidligere lå i å sørge for å vise kampene, og
finne ut hvilke kanaler som overførte dem, er det nå vel så stor jobb å
markedsføre kampene mot de ulike supporterklubber og grupperinger. –
Tidligere holdt det å annonsere kampene noen dager i forveien, og store
grupper kom i hopetall. Nå må vi benytte sosiale medier og nærmest invitere
hver enkelt gjest. Alle forventer særbehandling, og alle forventer et eksklusivt
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produkt, sier sportslig leder Kjell Grønningen. Dermed må produktet stadig
spesialiseres. Bohemen viser kamper få andre har tilgang på, og det vet alle som
er interessert i å se fotball på TV.
Tidligere var Vålerenga fotball og Premiere League tilstrekkelig for å trekke fulle
hus. – For 10 år siden tror jeg Vålerengakampene innebar bortimot 50 prosent
av omsetninga. Nå vil jeg anslå tallet til å være rundt 20 prosent. Før Vålerengas
hjemmekamper er lokalet nå knapt halvfullt, mens det fylles god opp i etterkant
av kampene om resultatet går i vår favør. Omsetninga sikres nå snarere av
generelt fotballinteresserte stamgjester, uten spesiell vålerengatilknytning. I
tillegg viser quizene våre seg som evighetsmaskiner. Særlig er det stor interesse
for fredagsquizen, femten år etter at den ble dratt i gang, kan Kjell fortelle.
Apropos evighetsmaskin: ut fra hva de ansatte beskriver skulle man tro
Bohemen slet i motvind. Det er slett ikke tilfellet. Aldri har den gamle damen
omsatt mer, og aldri har resultatet vært bedre. De gamle er fremdeles eldst, og
nok en gang ser vi at kontinuitet er gull verdt.
Nøkkeltall 2016: Omsetning 13 800 000.- en økning på 600 000.-, eller 5 % fra
2015
Resultat endte på 1 198 749.Klanen eier 21,33 prosent av selskapet og har i 2013 vært representert i styret
med Lars Oppi.

Vålerengafamiliens Vertshus AS driver Vålerenga Vertshus
Vålerenga Vertshus leverte nok et solid år i 2016. Som ethvert anstendig
vertshus har vi en stabil gruppe stamgjester som setter sitt preg på hverdagen,
og bidrar til en hjemlig atmosfære. Utfordringen er at det kan utarte seg en
ekskluderende kultur, men daglig leder Mona og de øvrige ansatte evner stort
sett å manøvrere nye ansikter inn i gruppa så de opplever seg ivaretatt. Å være
pubvert krever større kompetanse enn kun å tappe øl.
Driften på Vålerenga preges også av Vålerengens Idrettsforening, og i hovedsak
ishockey og fotball. – Avslutninga på Jordal, hvor de siste kampene var som
gammaldagse finaler mot Storhamar og Manglerud er sånn jeg skulle ønske det
var hver helg. Fullt hus og topp stemning, sier daglig leder Mona Skogen. –
Overgangen til Furuset Forum kan knapt karakteriseres som annet enn et
antiklimaks. Vel er avslutninga på seriespillet alltid ganske labert, men nå er det
bortimot dødt. Jeg gleder meg til det videre sluttspillet, og håper det kan bidra
til større interesse. Jeg oppfordrer alle til å komme opp med gode idéer på
hvordan vi skal få opp interessen og besøkstallene på Furuset. Uansett gleder vi
oss vanvittig til Amfien åpnes igjen til seriestart 2018, sier hun.
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Fotballpublikummet bidrar også betydelig til Vertshuset. Opptil fem busser
kommer innom på vei til Ullevål, og avleverer folk etter kamp. En del velger nok
også å bli igjen når bussen drar, for å se kampen på TV. – Hjemmekamper på
Ullevål fredag og lørdag betyr fest på Vertshuset, forteller Mona. De nære
bortekampene er også gull verdt for omsetningen. Hun er også optimistisk på
vegne av 2017-sesongen. - Det ser jo mer spennende ut, og Deila virker å ha
gjenskapt en interesse vi ikke har sett på noen år. Ny stadion på Valle blir også
utrolig spennende, både sportslig, følelsesmessig og økonomisk, kan daglig
leder informere.
Både fotball og hockey er viktige både sosialt og finansielt, men det er nok en
annen idrett som har vært årets nykommer: Hest, eller rettere sagt Rikstoto. Rikstoto har blitt en betydelig inntektskilde, og bidrar også til økt omsetning. Jeg
var i utgangspunktet litt reservert til Rikstoto. Vi ville beholde bydelspuben og
ikke skape en "spillebule". Vi valgte å bygge på en del av bardisken for å få plass
til Rikstoto-maskinen og dette ser nå ut som en helt naturlig del av inventaret.
Hestespillerne har funnet seg til rette rundt en skjerm i peisestua og er ikke til
sjenanse for noen. Snarer tvert i mot, avslutter Mona.
Nøkkeltall 2016: Omsetningen endte på 7 450 000.- en oppgang fra 6 800 000.- i
2015. Resultat endte på kr 432, en nedgang fra 490.000,- i 2015.
Klanen eier 45 prosent i Vålerengafamiliens Vertshus. I tillegg eier
Vålerengahuset AS 55 prosent av selskapet.
Klanen har vært representert i styret med Lars Oppi og Gjermund Nordtug.
Stadionpub
Som en forutsetning for å gi klubben en million kroner til forprosjektering av
stadion krevde klanen fortrinnsrett til å drive pubdrift på stadionanlegget.
Klansstyret skrev kontrakt med Vålerenga Kultur og Idrettspark om leie av cirka
500 kvadratmeter ved torget, lengst mot øst. Lokalet skal deles mellom Sjappa
og pub, med omtrent halvparten av arealet på hver. Publokalene får i tillegg en
fast uteservering på omtrent 200 kvadratmeter, som utvides med ytterligere
800 kvadratmeter på kampdager.
Gjennom vinteren 2017 er lokalene prosjektert ut og detaljer har begynt å falle
på plass.
Det gjenstår en del leverandøreravtaler og det må ansettes en stab. I tillegg skal
bygging av lokalene følges tett, for å sikre en troverdig supporterpub. Planen er
å kunne åpne rundt første august.
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Klansstyret har besluttet at driftsselskapet til stadionpuben blir et rent
datterselskap av Vålerengafamiliens Vertshus AS. Selskapet er under etablering
og har foreløpig ikke fått et navn.

EngaTifo
Året 2016 har også i år vært litt preget av rotasjon blant medlemsmassen. Enkel
årsak er at folk endrer interesse i ventetiden mellom sesonger. Og at folk får nytt
bosted og studie/jobbsituasjon etter sommeren. Heldigvis har vi hatt fast innsig
av nye aktive, så antallet som møter opp på de faste dugnader har ligget stabilt,
men fortsatt lavt. Det har allikevel vært en kontinuitet av erfarne frivillige.
Året har vært preget av total mangel på pyro, total mangel på finværsdager og
mangel på opptegningsmuligheter. Brannvesenet forbød pyro i Oslo & omegn
etter enkelthendelser i 2015. Prosessen med NSA har tatt alt for lang tid. Vi har
fulgt saken, heldigvis er det ordnet nå, og 2017 skal være i lys lue.
Året startet med noen fine OHer både på Ullevål og på Åråsen. Størrelsene var
små, for i mangel av opptegningsmuligheter og finvær ble alt både
frihåndstegnet og malt innendørs. Etter forholdene var det god produksjon og
resultat.
Så ble det tatt en lang ferie i samband med EM-pause, sykdom og sommerferie.
Det er mulig det passerte noen finværsdager da som vi gikk glipp av.
Etter sommeren startet vi på et større OH-prosjekt. Med motiv av en hjerterytme
tegnet på frihånd. På grunn av møkkavær hver helg ble den tifoen forsinka med
to måneder. Til slutt fikk vi den fullført på siste hjemmekamp. Med hjelp fra
Irene, fungerende SK, fikk vi gjort avtale med Vallhall om opptegning av den
siste biten innedørs.
De ukentlige dugnadene har gått på å lage mange tostangsflagg.
I slutten av desember fikk vi fart på en stor flaggmosaikktifo sammen med
Ikaros inne på Jordal Amfi på siste amfikamp. Kjemperesultat! Vakre bilder
ligger på våre facebooksider! 4000 flagg og et impulsivt bluss fra en impulsiv
anonym ga et vemodig inntrykk for avskjeden med stupet fra 1952.
Det har ikke vært fellesprosjekter med andre tifogrupper i 2016 før Jordaltifoen.
Da vi bare har delt tribune på bortebane, har det ikke vært naturlig heller. I 2017
skal vi stå sammen på Bendit og ny stadion. Dialogen og løs planlegging om
enkeltprosjekter med Ikaros ble satt i gang i slutten av 2016.
Tribunefeltet på 104 har fortsatt slik det har gjort siden 2014. Flaggvillige
supportere har flagget seg gjennom scoringer. 15-20 fra EngaTifo pluss omegn
presser fram sangene videre fra gamle konge. Vi finner nok en passende
plassering både i Bendit og ny stadion hvor vi fortsetter samme aktivitet i 2017
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Vi trenger fortsatt nye folk til EngaTifo. Jo flere hender, jo større prosjekter kan
vi lage. Den største ressursen til en tifogruppe er mennesker foran materialer.
2017 blir et år med mange flere muligheter enn vi har hatt på bredden. Vi kan
forvente fler folk på ny stadion og bedre tribune. Så om du føler for å bidra litt,
mye eller enormt, ta kontakt med oss på facebook eller send en melding til
41212911 (Truls). Du kan også sende en mail til tifo@klanen.no
Arbeidslaget EngaTifo ledes av Truls Nagell

Turgruppa
For å kunne frakte Klansmedlemmer til Vålerengas kamper, er Klanen avhengig
av å leie en buss innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Vi har samtidig satt
krav til at kjøretøyet skal være i vegsikker stand. Dette er utleiers ansvar.
I 2014, 2015 & 2016 har Klanen leid Bohembussen. En buss som oppfyller
Klanens krav til buss:
a) For å sikre økonomisk forsvarlig drift og ha kontroll på utgiftene, leier Klanen
Bohembussen for en fast sum i måneden. Denne summen skal dekke
driftskostnader. Avtalen sier videre at ved andre uforutsette hendelser/utgifter,
skal styret i Klanen gjøre løpende vurderinger på inndekning.
b) For å sikre vegsikker drift er Bohembussen til jevnlig vedlikehold. I de siste
årene har bussen vært hos Mercedes-godkjente merkeverksted. Bussen er EUgodkjent.
Klanen har tegnet avtale om kjøring på alle kamper også for sesongen 2017.
Bohembussen er eid av en forening der privatpersoner, gjennom et styre i
foreningen, eier en buss. Det har nylig blitt endringer i styresammensetningen,
men samarbeidet med klanen fortsetter.
Samarbeid med andre busser – Klanen har også et godt forhold til andre busser,
spesielt Vertshusbussen. Klanen vil øke innsatsen for å styrke dette samarbeidet
i årene som kommer.
Turgruppa, Jostein Ellingsen

Medlemsservice
I 2016 var det 6339 betalende medlemmer. Medlemskapet for 2016 koster 250
kroner.
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All informasjon om hvordan tegne medlemskap og annen praktisk informasjon
er publisert på klanen.no. Vi har gjort det sånn at du kan betale og få trykket
kort i Sjappa samme dag. Faktura sendes på mail. Vippsfaktura kommer når DNB
får ut finger’n.
Henting av Klanskort
Alle som bor i byen og nær ring 3, må hente kortet i Sjappa. Alle andre får kortet
tilsendt i posten (se postnummerliste på klanen.no).
I tillegg til Sjappa, består medlemsservice også av noen fantastiske
ressurspersoner som utfører dugnadsarbeid og svarer velvillig på alle
henvendelser vedr medlemsspørsmål. Tusen takk til Annlaug, Eva-Lill og Tone,
samt Frode og Yvonne i Sjappa.
Samarbeidet mellom klanens frivillige og Sjappa fungerer godt og i henhold til
avtale.
Medlemsservice trenger 1-2 flere flinke folk, og ønsker du å bidra samme med
oss, ta kontakt med jostein.ellingsen@gmail.com
Alle andre henvendelser: medlem@klanen.no
Medlemsservice, Jostein Ellingsen

Hockeygruppa
Også i 2016 var det tungt å forsøke å drive hockeygruppe i Klanen.
Arbeidslagsleder ble rekruttert og intiativ til samarbeid med både klubb og andre
hockeyinteresserte supportere ble tatt før sesongstart. Vi opplevde likevel at
aktivitetsnivået var lavt i 2016 og inn i 2017 - det er tilsynelatende slik blant
klansmedlemmer at mange har lyst til å se hockey, men svært få ønsker å være
engasjert i tribuneaktiviteter, tur, osv.
Vi har imidlertid stor tro på at dette bildet vil kunne endre seg med ny arena på
Jordal og at det skal være mulig å skape nytt og større engasjement rundt hockey
i Klanen. Vi vil derfor opprettholde og forsøksvis øke fokuset på hockey i 2017,
og håper å kunne bruke perioden i Furuset Forum til å rekruttere, øve og ruste
oss til vi igjen skal tilbake på Jordal og levere support vi kan være stolte av.
for Klanens hockeygruppe
Jan-Erik Ullevold Sveen, klansstyret
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KST
Årsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i:
• ”Handlingsplan 2016 – 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.
Vårt fremmøte på kampene:
• 100 vakter på bortekamper /snitt på 7 vakter pr kamp
• 219 vakter på hjemmekamper/snitt på 15 vakter pr. kamp
• 43 vakter i cup`n
Ellers har KST hatt 2 dugnadsoppdrag i 2016. For ProSec på Iron Maiden
konsert og for Ullevål Stadion på Cupfinalen
Spesielle hendelser:
- ingen spesielle hendelser i 2016 som vi mener det bør rapporteres om.
Men det nevnes likevel;
Positivt:
Vi har i 2016 som i 2015 fått gode tilbakemeldinger fra klubb, politi, NFF,
vektere, verter og borte arrangører . Vi blir tatt godt i mot på de fleste tribuner vi
kommer til og har kred. i de fleste miljøene vi opptrer i. Vi får stort sett lov til å
styre egne tribuner.
Negative:
Klanen har oppført seg så bra i 2016 at det nesten ødelegger vårt dårlige rykte.
KST`s ledergruppe har i 2016 bestått av : Nina Einlyng, Nina Røising, Alf
Frevert og Irene Rønnback
Handlingsplan 2017 KST
Innledning
KST (Klanens Sikkerhetstjeneste), ble opprettet for at Klanen skulle ”holde
orden i egne rekker”. For å kunne utføre våre oppgaver i henhold til krav og
forventninger er vi avhengig av å ha et godt forhold til Klanen, Klubben, Politiet,
andre klubber og samarbeidspartnere. dette har vi pr. i dag. Vi må opptre slik at
disse gode samarbeidsforholdene opprettholdes,
Men det viktigste er uansett å ha aksept for vår tilstedeværelse og våre oppgaver
hos medlemmene i Klanen.
Klanens årsmøte 2017
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Ansvar
KST er et arbeidslag som sorterer under Klanstyret.
I Klansstyret er det en eller to sikkerhetsansvarlig(e) som har et
oppfølgingsansvar ovenfor KST. Hvem dette blir i 2017 vil bli avgjort etter
avholdt årsmøte i Klanen. KST får handlingsplan godkjent av Klansstyret og
arbeider etter instruks fra dette. Spesielle hendelser meldes fra Leder KST til
Sikkerhetsansvarlig(e) i Klansstyret, og eventuelle behov for avklaringer tas også
opp samme "kommandovei". KST stiller med 1 representant på kampmøtet som
avholdes i forkant av alle seriekamper.
Organisering av KST
KST har 1arbeidslagsleder, i 2017 vil dette være Irene Rønnback , videre vil det
også være 2-3, A- akkrediterte KST ere som på skift vil ha ansvar for
organiseringen av KST under kamp og å delta på kampmøter når det er
nødvendig.
Hovedmålsetting
- Klanen skal trives på kamp!
Dette betyr at:
1. KST søker å legge forholdene best mulig tilrette for Klanens medlemmer
der vi til enhver tid måtte befinne oss (dette omfatter bare arrangementer
i Klanens regi).
2. KST ”verner” Klanen mot utenforstående, Klanen skal kunne utfolde seg
relativt uhindret.
3. KST hjelper til dersom det oppstår vanskelige situasjoner på tribunen.
4. KST skal bestå av personell med den kompetansen og den holdningen
som kreves.
5. KST samarbeider med og støtter de andre arbeidslagene i deres arbeid.
KST`s opptreden:
- Først og fremst være Supportere
- Være høflige mot alle i Klanen. Klanen er mangfoldig og alle har krav på
den samme respekten.
- Hjelpe dem som trenger det uten å være påtrengende.
- Være åpne for saklige kritikk og tilbakemeldinger.
- IKKE være politi, vekter eller sikkerhetsvakt, SAMTIDIG som vi
opptrer så profesjonelt at vi aksepteres som en samarbeidspartner av
disse.
- Ikke gå inn i en konfliktsituasjoner alene.
Miljøet i KST
Vi har et godt miljø i KST og det ønsker vi å fortsette å ha. Gamle og nye KST
medlemmer skal derfor:
- Være åpne, ærlige og direkte.
- Være lojale mot hverandre ved ekstern kritikk, men ikke ukritisk enige.
Klanens årsmøte 2017

15

-

Passe på hverandre.

Øke rekrutteringen.
Vi vil i løpet av første halvdel i 2017 sesongen søke å rekruttere flere til KST,
dette vil vi gjøre aktivt i feltet/på tribunen (Bendit) da vi mener at de som har
valgt å stå der nå, også vil være blant dem som blir stående på supportertribunen
vår på "Vålerenga Stadion" i framtiden.
Annet
KST gis akkrediteringskort ved sesongstart. Fra 2017 har vi satt et
minimumskrav om at alle må stille på 10 kamper i løpet av sesongen for å kunne
bli med også året etter.

DataKlanen
Driften fortsetter å være stabil også i 2016 og ny leverandør av servere leverer
varene.
I 2016 ble nytt design på Klanen.no lansert. Nettsidene skal være mer lettleste
nå og har bedre støtte for plugins og videreutvikling. Fremdeles gjenstår noe
arbeid med å utvide menyer og slikt etterhvert som man ønsker å gjøre mer
informasjon lettere tilgjengelig.
Atle Enersen

Klanen.no
2016 har i utgangspunktet vært et bra år for klanen.no. Det er alltid ting som
kan bli bedre (og det nøler ikke folk med å fortelle meg), men med ny side oppe
og flere bidragsytere har det definitivt vært et steg opp fra i fjor.
Ny side stod klar i juni, og det var uten tvil et stort løft opp fra den wordpressvarianten vi hadde. Her har Atle og Jørn gjort en glitrende jobb.
I motsetning til i fjor har fotballen blitt godt dekket, mens det nok har vært litt
mindre hockey. Med Trond Larsen og Lasse Lukacs som faste skribenter har jeg
fått den hjelpen jeg trenger til å dekke det meste i og rundt fotballen.
Supportersaker og saker om sport har har blitt jevnere fordelt, med spesielt
fokus på kampene naturligvis. I tillegg har flere sendt bidrag som vi kunne legge
rett ut, og da blir jobben så mye lettere enn da man måtte gjøre alt sjæl.
I hockeyen har det vært litt mindre dekning enn året før. Vi har vært på de
fleste kampene, men slitt veldig med nettverket på Jordal. Det har gjort at vi
ikke har fått dekket så mange av kampene live. Likevel har det blitt lagt ut
referat fra de fleste hjemmekamper rett etter slutt. Utenom det har det vært
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tynnere enn tidligere når det gjelder antall saker, og sånn er jeg nok redd det
kommer til å bli frem til ny arena står klar. Dessverre.
Det er en svært spennende sesong som står foran oss, så jeg tror og håper vi
kan løfte oss enda et hakk i 2017. Vi satser blant annet på å få Espen B tilbake
på laget og han er mann som både leverer og engasjerer. En ting mange spør
etter er mer informasjon fra styret, derfor er dette et punkt vi ønsker å
forbedre i 2017.
Konklusjonen får bli at klanen.no gjorde et ganske bra 2016, men kommer til å
gjøre et enda bedre 2017.
Jonas Nilseng

Klanens Webradio
Klanens WEB-Radio er et fungerende arbeidslag siden 2004 og leverer to typer
sendinger, radio- og videostreaming av kamper, treninger og arrangementer.
Valget av hvilke kamper som blir sendt i hvilket medium styres av
medieaktørenes rettigheter. I 2016 har det blitt levert 93 sendinger fordelt på 49
videosendinger og 44 radiosendinger. Et snitt på to sendinger i uka.
Videosendingene går på Klanens WEB-Radio sin YouTube kanal, unntaket var
første toppserierunde der vi kun leverte lyd til NFF-TV. Radiosendingene går
gjennom klanens egen ShoutCast-server og kan høres fra klanen.no,
sotahjørnet.no og egen app som kan lastes ned til mobiltelefon for både iPhone
og Android.
Arbeidslaget sliter med stor pågang på få aktører; mens kringkastingssjefen har
vært delaktig i alle sendinger, er det ytterligere seks som har et sted mellom 35
og 15 sendinger bak seg dette året. Som regel ønsker vi å være to kommentatorer
og én reporter på alle sendinger. På videosendinger trengs det også en
kameramann.
Utover selve sendingene så gjøres det mange forberedelser. Bakgrunnsstoff om
lag og spillere, grafikk til sendinger og rigging i tillegg til annonseringer på alle
relevante plattformer som Klanen.no, facebooksider, twitter og e-post med link
og informasjon om sendingene sendes til samarbeidspartnere i Vålerenga er
tilsynelatende enkelt å se for de fleste.
Men det er blitt ganske mye mer enn bare dette. Der Klanens WEB-Radio
tidligere stort sett kunne forholde seg til de ti samme pressesjefene tilhørende
getligalag, der det bare var å ringe eller sende en SMS når vi satt på
supporterbussen på vei ned til ishallen, er det i dag blitt langt mer
administrasjon. Det er blitt mye mer logistikk rundt sendingene våre, flere
rettighetshavere og interessenter og mange flere telefoner, mailer, smser, men
samtidig også flere muligheter.
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I fjor klarte vi blant annet å gjøre avtaler med lokale aviser som førte til at vi fikk
embedkode til å vise Vålerenga Herrer 2s bortekamper mot Florø, Fyllingsdalen,
Førde og Lørenskog gratis på klanen.no, vif-fotball.no og bloggene aperopet.no,
sotahjornet.no og vpn.no.
Kringkastingssjef Rune Julsvik har gjort det meste arbeidet utenom sendingene
mer eller mindre aleine siden 2005; men i løpet av 2016 kom også Trond Larsen
med i administrasjonen av arbeidslaget, noe som forhåpentligvis på sikt skal gi
Klanens WEB-Radio ressurser til enda bedre sendinger i framtida og enda flere
Vålerengakamper tilgjengelig for Klanens medlemmer.
Sendingene til Klanens WEB-Radio har fått en akseptabel god kvalitet, og vi kan
se at antallet mennesker som følger videostreamene er økende. Vi mener bestemt
at dette kommer som en konsekvens av erfaring, distribusjon, bedret kvalitet på
sendingene, gode forberedelser og at grafikk på skjerm har gitt et løft. Dette er
områder som vi ønsker og utvikle til å bli enda bedre.
Klanens WEB-Radio har mye bra utstyr, men vi ser at der en del bestanddeler
blir slitt og er modent for utskifting. Det som slites ut aller fortest er kabler og
headset, og selv om vi forsøker å være flinkest i klassen med elektriker-tape så
må vi fra tid til annen kjøpe nytt utstyr.
Klanens WEB-Radio ser også muligheter for forbedringer, og når vi flytter inn
på nye mektige Vålerenga Stadion så kan dette medføre både muligheter og
utfordringer. Den største forbedringen vi kan gjøre i våre sendinger er å begynne
å tilby repriser av hendelser. Vi kan også komme i posisjon til å tilby analyser og
studio før, under og etter kamper. En utfordring kan være at vårt kamera må
skiftes ut da avstander til gressmatten økes og bildekvalitet kan bli dårligere.
Som ved alle slike utfordringer så kommer vi i en kost/nytte betrakting, da utstyr for
denne typen virksomhet er kostbart, noe kan vi utvikle og programmere sjøl, men
dette er svært tidkrevende.
Lag

Klanens Webradio 2016
Kamptype

Fotball Damer
Fotball Herrer
Fotball Herrer
2
Fotball G19
Fotball
Hockey Damer
Hockey Herrer

NM
Toppserie
Treningskam
p
Treningskam
p
PostNordliga
NM
Møte
Eliteserie
Getliga 15-16

Klanens årsmøte 2017

Videostreaming
Hjemm
Borte
Totalt
e
1
1
2
11
0
11
3
0
3
2

2

4

13

1

14

2
2
1

2

4
2
1

0

Radiostreaming
Hjemm
Borte
Totalt
e

9

6

15

18

Informasjonsdeling
Trening

Tid
13.02
14:00
19.10
17:30
26.09
18:00
23.01
16:00
09.10
15:00
08.06
17:00
22.10
13:00
19.06
13:00
31.10
18:00
09.05
17:30

NM 15-16
Getliga 16-17
Trening
Treningskam
p
Stadionmøter
Første
Istrening

1
4

0
0

1
4

5
14

5
5

10
19

2
1

Topp 10 sendinger i 2016 målt etter antall seere
Hjemmelag
Bortelag
Type
Sted
Vålerenga Herrer
Flora Tallinn
Treningskamp
Vallhall

Seere
2 093

Sandnes Ulf

Vålerenga G19

NM semifinale

Sandnes kg

1 943

Vålerenga Herrer 2

Nest-Sotra

PostNordligaen

Vallhall

1 897

(xxx)

Vålerenga Herrer

Treningskamp

Finnskogen

1 746

Vålerenga Herrer 2

Fyllingsdalen

PostNordligaen

Vallhall

1 649

Vålerenga Herrer 2

Vidar

PostNordligaen

Vallhall

1 532

Vålerenga Herrer 2

Egersunds

PostNordligaen

Vallhall

1 288

Sarpsborg 08

Vålerenga Herrer

Treningskamp

Sarpsborg

1 242

Møte

Vallhall

1 140

PostNordligaen

Vallhall

1 121

Vålerenga Stadion
Vålerenga Herrer 2

Fana

I 2017, som alltid, vil det være uaktuellt for Klanens WEB-Radio å legge seg bak
betalingstjenester. Våre sendinger skal alltid distribueres gratis.
For Klanens WEB-Radio

Rune Julsvik (kringkastingssjef) og Trond Larsen (viseadministrerende assistent)

Børst og ball
Børst & Ball 2016 ble avholdt. Se under styrets beretning.
Vi setter av penger på budsjettet også i 2017 til et liknende arrangement. Når
dette skjer er foreløpig uavklart, men kanskje blir det et arrangement i
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forbindelse med åpningen av ny stadion. Mer info om supporterfest i regis av
Klanan vil komme i våre kanaler på internettet og på puben nær deg.
Lars Oppi og Jostein Ellingsen, for arrangementskomiteen

Enga Media, avd Klanens Fotobyrå
Klanens Fotobyrå (KFB) skal stå for leveranse av bilder til Klanen og andre ikkekommersielle formål under Vålerenga-paraplyen. Bildene skal være av både
supportere og det som skjer på banen.
KFB har vært tilstede på nesten alt av Vålerenga Fotball Herrers hjemmekamper
og enkelte av bortekampene.
Den største utfordringa vår er å stille ofte nok på damelaget og VIF2 Herrer. Vår
faste fotograf var utenlands i første halvår og vi har manglet folk som har hatt
muligheten til å ta bilder. Dermed har både VIF Damer og VIF2 Herrer blitt
nedprioritert.
Iskrigerne har heller ikke blitt like godt dekket som de kanskje burde ha blitt.
Litt for få fotografer og litt for mange kamper er unnskyldninga her.
Målene for 2017 er å dekke alle Vålerenga Fotball Herrers hjemmekamper. Vi
vil også dekke så mange damekamper og hockeykamper som mulig. I tillegg skal
vi ha en økning på antall VIF2-kamper. Å gå fra null til en er ikke så vanskelig.
For å nå disse målene må vi ha inn en eller flere nye fotografer. Dette vil også
være en målsetning for inneværende år. Vi må bygge et miljø der vi kan få nok
mennesker til å stille som fotografer.
Eivind Hauger
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Årsmøte i Klanen 2017

MEDLEMSKONTINGENT, BUDSJETT OG
REGNSKAP
Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2017 er fastsatt til 250 kr både for voksne og barn.
Årsmøtet skal fastsette kontigenten for 2018 på årsmøtet.
Styret foreslår at kontigenten forblir uendret.
Regnskap for 2016, forslag til budsjett for 2017 og revisors beretning legges
frem på årsmøtet og vil gis til medlemmer som henvender seg til styret i forkant
av årsmøtet.

Disponering av årsresultatet for 2016
I henhold til vedtektene for Klanens fond skal 60% av utbyttet overføres til
Klanens reservefond, og 40% til Klanens breddefond. Klanens årsmøte har
mulighet til å gjøre vedtak som ender fordelingen av midler mellom fondene.
Styret foreslår at årsresultatet på 509460 disponeres på følgende måte:
Klanens reservefond: 102 400 (60% av utbyttet)
Klanens breddefond: 68 267 (40% av utbyttet)
1913-fondet: 338 793 (renteinntekt + driftsoverskudd)
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Årsmøte i Klanen 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING AV
REVISORS BERETNING
Klansstyret foreslår: Beretningen tas til etterretning.
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Årsmøte i Klanen 2017

KLANENS VEDTEKTER
Revidert 9. mars 2016.

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
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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
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.
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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
– 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 egnet sted på internett 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
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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.

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.
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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 på egnet sted på
internett.

Årsmøte i Klanen 2017

VEDTEKTER FOR KLANENS FOND
Vedtekter for Klanens fond
Gyldig fra 9. mars 2016

Formål - Klanens reservefond
Midlene i Klanens reservefond kan benyttes til to formål:
1. Oppkjøp av nye eierandeler og oppkjøp der Klanen allerede har aksjer.
Eventuelle nye investeringer skal ha tydelig tilknytning til VIF eller til Klanen.
2. Nødfond som kan benyttes når Vålerengens Idrettsforening eller idrettslag
underlagt VIF ikke kan opprettholde sine økonomiske forpliktelser, slik at man
f.eks. står i fare for å miste profflisens.
Formål - Klanens breddefond
Klanens breddefond har som formål å støtte breddeidretten i Vålerengens
Idrettsforening. Alle idrettslag underlagt VIF kan søke om støtte fra bredde-
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fondet. Tiltak som kommer mange utøvere til nytte eller har en langsiktig
virkning skal prioriteres. Midler fra fondet skal ikke gis til ordinær drift.
Formål - 1913-fondet
1913-fondet har som formål å støtte veldedige og/eller humanitære formål
relatert til Vålerenga eller Klanens virksomhet, prosjekter som er av interesse for
Klanen eller Vålerenga, eller prosjekter som støtter opp om Klanens
vedtektsfestede grunnholdning.
Søknader
Søknader skal rettes skriftlig til Klanens styre og inneholde budsjett for bruk av
midlene. Klanens årsmøte kan fastsette retningslinjer for søknader om støtte fra
fondene.
Dokumentasjon
Klanens styre har anledning til å kreve dokumentasjon på at midlene er benyttet
til det formålet de ble innvilget til. Dersom det ikke kan dokumenteres at alle
midlene er benyttet til dette formålet, eller ved misbruk av midler fra fondet, kan
hele eller deler av det innvilgede beløpet kreves tilbakebetalt.
Tildeling av midler
Bruk av reservefondets midler forutsetter vedtak av årsmøte eller ekstraordinært
årsmøte i Klanen. Klanens styre har anledning til å innkalle til et slikt
ekstraordinært årsmøte om nødvendig.
Tildeling av midler fra breddefondet og 1913-fondet skjer på grunnlag av
innkomne søknader, som behandles av Klanens sittende styre. Klanens styre har
også mulighet til å på fritt grunnlag gi støtte til enkeltprosjekter.
Overføring av midler til fondene
Klanens fond skal sikres som bankinnskudd. Avkastning fra Klanens eierandeler
og aksjeposter (utbytte) skal fordeles til fondene etter følgende nøkkel:
60% til Klanens reservefond
40% til Klanens breddefond.
1913-fondet baseres på eventuelt disponibelt overskudd, gaver og andre
sporadiske inntekter. Klanens styre innstiller for årsmøtet hvor stor andel av
driftsoverskudd og/eller renteinntekter som skal fordeles til fondet.
Klanens årsmøte har mulighet til å gjøre vedtak som endrer fordelingen av
midlene mellom fondene, eller som fordeler dem på flere formål.
Det er ikke satt noen øvre eller nedre grense for fondenes størrelse.
Avkastning av fondene
Avkastning av fondene tilbakeføres til Klanens ordinære regnskap, for å dekke
administrasjonskostnader. Eventuelle overskytende midler kan vedtas ført tilbake
til fondene av Klanens årsmøte.
Endring av vedtektene for Klanens fond
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Vedtektene kan kun endres av Klanens årsmøte, etter samme regler som øvrige
vedtektsendinger.
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Retningslinjer for søknader om støtte fra Klanens fond
Søknader
Søknadene skal rettes skriftlig til Klanens styre og inneholde budsjett for bruk av
midlene. Søknader med budsjett sendes til styret@klanen.no
Søknader om støtte fra breddefondet skal sendes med kopi til VIF og leder av det
aktuelle idrettslaget.
Dokumentasjon
Det skal fremgå av søknaden hvem som står som søker. Søknadene skal
inneholde en beskrivelse av det omsøkte tiltaket, og budsjett for prosjektet.
Andre finansieringskilder og inntekter, inkludert dugnadsinnsats, skal
synliggjøres.
Søknadsfrister
Midler fra breddefondet og 1913-fondet tildeles i hovedsak etter tre årlige
søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september. Klanens styre vil normalt
behandle innkomne søknader innen 3 uker etter søknadsfristens utløp. Styret kan
om nødvendig behandle søknader utenom søknadsfristene.
Betingelser
Klanens styre kan sette tilleggsbetingelser for støtten. Styret har anledning til å
kreve dokumentasjon på at midlene er benyttet til det formålet de ble innvilget
til. Ved misbruk av tildelte midler kan hele eller deler av det bevilgede beløpet
kreves tilbakebetalt.
Det forutsettes at eventuelt utstyr/klær med VIF-logo som inngår i søknaden
kjøpes inn gjennom Sjappa.
Utbetaling
Søker er ansvarlig for å levere korrekt utbetalingsinformasjon til Klanen ved
okonomi@klanen.no, eventuelt sende faktura. Midler fra breddefondet utbetales
til det aktuelle idrettslagets konto. Klanen kan etter avtale betale faktura for
påløpte omsøkte kostnader direkte.

Klanens årsmøte 2017

30

Årsmøte i Klanen 2017

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:
• Lars Oppi
• Jan-Erik Ullevold Sveen
• Jostein Ellingsen
Valgkomiteen foreslår følgende personer til styret i Klanen 2017:
Styreplass:
• Erling Rostvåg (gjenvalg for to år). 33 år. Talsmann, i tillegg til lang
fartstid i Klansstyret
• Anders Berge (ny for to år). 23 år, Klansmedlem siden 2006sesongen. Aktiv i EngaTifo fra 2013. En av pådriverne i Ikaros fra
2014
• Axel Asphaug (ny for to år). 26 år, jobber som proffselger for
Byggmakker. Aktiv i Ikaros i flere år, før han forrige sesong var å
finne på Vestbredden. Bredt nettverk blant flere supportermiljøer
• Lasse Lukacs (ny for to år). 42 år, jobber som kjøkkensjef for Fazer.
Født og oppvokst et steinkast fra Nordre Sving, skryter av at han
nesten kan alle sangene våre, skriver også for klanen.no
Varaplass:
• Robin Grov (ett år, tilbake etter ferie). 22 år, jobber på Hasle skole.
Robin er fast kommentator for Klanens webradio på hockeykamper
og medlem av Klanens hockeygruppe. Robin har et svært bredt
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•

nettverk inn mot klubb og også mot de fleste
supportergrupperingene. Fulgt Vålerenga i drøye 15 år.
Jonas Almaas (ny for ett år). 28 år fra Oslo. Jobber som baseleder på
en SFO/AKS. Fulgt Vålerenga siden midten av 90-tallet og er idag å se
på det meste av fotball og hockey. Redaktør for klanen.no

Valgkomiteen har bestått av:
 Nimo Gasparini
 Heidi Jølstadengen
 Runar Engja
 Sondre Christensen (vara)
En enstemmig valgkomite står bak forslaget. Valgkomiteen har lagt vekt på å
finne en godt balansert sammensetning av personer med bred bakgrunn og med
ulike kompetanseområder. Grunnet sykdom i familien har ikke Heidi hatt
mulighet til å delta i valgkomiteen, vara Sondre Christensen har derfor gått inn
som fast medlem.
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Årsmøte i Klanen 2017

KLANSSTYRETS INNSTILLING TIL NY
VALGKOMITÉ
Klansstyret innstiller følgende personer til ny valgkomité:
Christian Falck Kjellsen, Steffen Moe Angell, Bengt Calmeyer
Alle er, i tråd med vedtektene, innstilt for ett år.
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Årsmøte i Klanen 2017

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER
Styret har ingen forslag til vedtekstendringer.

INNKOMNE SAKER
Sak 1:
Det har kommet inn et forslag til endringer i Klanens vedtekter. Avsender Trond
Larsen.
Det foreslås ett tilleggspunkt under punkt 19. Organisering:
-

Klanens styre skal selv utpeke styremedlemmer til å sitte i styrer der
Klanen har styreplass i kraft av å eie en aksjeandel. Styret har ikke
anledning til å utpeke stedfortredere til å gjøre dette.
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