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Årsmøte i Klanen 2023  

Dagsorden 
Sak 1: Åpning og konstituering 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av referent 
- Valg av tellekorps  
- Valg av økonomikommite 
- Godkjenning av møteinnkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- 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: Budsjett og regnskap 

Sak 4: Endring av vedtekter for Klanens fond – vedtak om ingen endringer 
Sak 5: Valg 

Sak 6: Vedtak om ansvarsfrihet for det avtroppende styret 
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Årsmøte Klanen 2023  

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. 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 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 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 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 
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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. 
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Årsmøte Klanen 2023  

Klansstyrets årsmelding 2022-2023 

Årsmeldingen gjelder perioden 25.03.2022 – 16.03.2023 

Styret har bestått av Erling Rostvåg, Jostein Ellingsen, Jonas Nilseng Almaas, Lasse Lukacs, 

Irene Rønnbeck, Christian Arentz, Trond Larsen, samt varamedlemmene Sebastian Hytten og 
Robert Klarholm. 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 21 styremøter og vi 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, messenger, telefon og bardisk. 
 
Lasse valgte å trekke seg ut av styret, mens Erling trappet ned aktiviteten og deltagelsen 
densist tiden 

 
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: 
 

Talspersoner: 
Erling Rostvåg 

Jonas Nilseng Almaas  
Trond Larsen  

 
KLANENS ARBEIDSLAG 

  
Medlemsservice 

Alle henvendelser knyttet til medlemskap, som adresseendringer etc, rettes hit. 

e-post: medlem[ætt]klanen[dått]no 
Arbeidslagets leder: Ingen formell leder, men Annlaug koordinerer vaktplan m.m 
Styrets kontaktperson: Irene Rønnback 

  

EngaTifo 
Tifo-gruppa tar imot hjelpere, ideer og andre henvendelser om tifo eller tribunekultur 
e-post: tifo[ætt]klanen[dått]no 
Arbeidslagets leder: Kevin Harbosen 

Styrets kontaktperson: Christian Arentz  
 
Klanens sikkerhetstjeneste (KST) 
Alle henvendelser om vaktholdet på våre tribuner 

http://klanen.no/medlem@klanen.no
http://klanen.no/tifo@klanen.no
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e-post: kst[ætt]klanen[dått]no 

Arbeidslagets leder: Nina Einlyng 
Styrets kontaktpersoner: Irene Rønnbeck, Robert Klarholm 

  
Turgruppa 

Ut på tur, alltid Enga! Buss, tog eller fly, har Klanen satt opp tur, er det hit du kan henvende 
deg 

e-post: tur[ætt]klanen[dått]no 
Styrets kontaktperson: Jostein Ellingsen 

  
Klanen.no 

Trolig verdens beste supporterside på nett. Bidrag og ideer sendes hit 
Webpublisering: webpublisering[ætt]klanen[dått]no 

Redaktør: Jonas N. Almaas 
Styrets kontaktperson: Jonas Nilseng Almaas 

  
Hockeygruppa 

Alle henvendelser angående hockey sendes hit 
e-post: ks[ætt]klanen[dått]no 
Styrets kontaktpersoner: Jostein Ellingsen, Robert Klarholm og Jonas Nilseng Almaas 
   
Økonomi/regnskap 
e-post: okonomi[ætt]klanen[dått]no 
Arbeidslagets leder: Linda H Pettersen 
Styrets kontaktperson: Irene Rønnback 

  

Spenn&sånn 
Klanens styrerepresentanter i aksjeselskapene Klanen er medeier i: 

Vålerenga Vertshus: Gjermund Nordtug, Jan Erik Ullevold Sveen 
Bohemen: Christian Kjellsen 

Sjappa (Vålerenga Sport): Jon Simon Grue, Jan Erik Ullevold Sveen 
Øst: Gjermund Nordtug, Christian Kjellsen 

Arbeidslagets leder: Gjermund Nordtug 
Styrets kontaktpersoner: Jostein Ellingsen 

  
Enga Media 
Gruppa for film, foto, lyd og annet media. 
e-post: webpublisering[ætt]klanen[dått]no 
Arbeidslagets leder: Lasse Lukacs 
Styres kontaktperson: Jonas Nilseng Almaas 

  
Dataklanen 
e-post: webpublisering[ætt]klanen[dått]no 

Arbeidslagets leder: Atle Enersen 
Styrets kontaktperson: Erling Rostvåg 

 

Representasjon av Klanen’s interesser: 

mailto:kst@klanen.no
http://klanen.no/tur@klanen.no
http://klanen.no/webpublisering@klanen.no
http://klanen.no/ks@klanen.no
http://klanen.no/okonomi@klanen.no
http://klanen.no/webpublisering@klanen.no
http://klanen.no/webpublisering@klanen.no
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- Klanen er ikke representert i VIF Fotballs elitestyre, men Erling, Christian og Jonas har vært i 

jevnlige møter med Styret til Vålerenga Fotball Elite. 
- Jostein og Trond har i perioden hatt god kontakt og mange møter med komersiell leder av 

Vålerenga Fotball AS. 
- Jonas har fått observasjonsstatus i Vif Hockey Elite.  

- Trond har vært styrets kontaktperson i forhold til NSA og FSE. 
- Ansvar for oppgaver som møteleder og sekretær har vært Jostein.  

- Styreleder (herunder med signaturrett i Altinn) har vært Erling, og daglig leder (med samme 
oppgave som styreleder) har vært Erling. 

 
Året 2022 – styrets beretning 

2022, første normale år etter pandemien. Og for et bra tribune- og turår det var for fotballen. 
 

Vi gleder oss stort over større engasjement på tribunen, flere grupper med yngre supportere 
på Østblokka, flere reisende på borteturer enn på mange år. Tribunelivet har tatt seg opp og vi 

hyller ENGA-Tifo for en rekke fantastiske TIFO-show gjennom sesongen. TIFO-opphenget ble 
brukt og det med stor suksess. 

 
Sportslig aktivitet:  

- 6.plass for VIF Herrer, en sportslig katastrofal sesong. På et tidspunkt før 
sommeren var vi nære nedrykk, men noen gode sommer- og høstkamper var vi 
unna spøkelse.  

- Cupen er for bønder og det endte med exit i 3 runde 
- Vi tror VIF Damer fikk 2.plass, men det håpløse oppsettet med grunnspill og 

sluttspill ødelegger fotballopplevelsen og vi registrerer at det endres tilbake til 
normal serie. Klanens protester og aksjoner har nok bidratt til å påvirke denne 

beslutningen 
- VIF Ishockey endte på 5. plass og exit i kvarten på sluttspillet. 

 
Daglig drift av Klanen innebærer oppfølging av de ulike arbeidslagene, selv om disse i de fleste 

tilfeller er selvgående. Styret følger opp samarbeid med klubb og andre supportere, driver 
klanen.no og de sosiale mediene, jobber med media, behandler søknader og henvendelser og 

det som måtte dukke opp av saker. 
 
I styreperioden som har gått så er det noen saker vi ønsker å fremheve. Klanen har arrangerte 
hockeyfester i samarbeid med Vålerenga Ishockey, Vålerenga Vertshus og Øst. Begge disse to 
eventene ble svært godt mottatt og inspirerer til flere lignende arrangement. I tillegg var vi 
med å feire jubileum på Øst. 
 
Klansstyret har hatt jevnlige møter med Vålerenga Ishockey og samarbeidet der er litt 
vaklende inn mot administrasjonen, men mot styret har det vært bra. Klanen har også fått 
observasjonsstatus i Vif Hockey Elite. Før årsmøtet til Vålerenga Hockey mobiliserte Klanen for 
å få orden i rekkene og et lovlig valgt styre.  

 
Tribunelivet har tatt seg opp, god stemning på Østblokka, flere yngre supportere på tribunen 
og ikke minst fikk vi ta i bruk Tifo-opphenget. Som eneste i kongeriket. I 2022 var det flere 
reisende på bortetur enn på lenge. Av borteturer i fjor vil vi trekke fram «Syden, Særp & 



Side 8 Klanens årsmøte 2023 

 
 

 
 

 

Hamar away» som tre høydepunkter. Sommerkamper, shorts øl og hornmusikk. Til tross for 

økt aktivitet gikk medlemstallet marginalt ned. I tillegg lanserte vi Østblokkabussen sammen 
med samarbeidspartner. 

 
Klansstyret har fornyet Bussavtale for kommende sesong og vi planlegger busstur til samtlige 

bortekamper, noen cup kamper (hvis det er cup i år?). 
 

Samarbeidet med klubbens tre supporter-koordinatorer samt Ikaros fungerer godt. SoMe-
kontoen «Østblokka» driftes i samarbeid mellom Klanen og Ikaros og vi når ut til mange som 

er glade i Vålerenga.  
 

Østblokka-pilsen ble levert i samarbeid med Ikaros og ble svært godt mottatt, det legges til at 
hver boks solgt skaper inntekter for EngaTIFO 

 
Til tross for en marginal nedgang i medlemstallet i 2022, har likevel Klansstyret kontroll over 

økonomien og økonomisk så står Klanen seg veldig godt. 

 

Medlemssituasjonen  

Kontingenten for 2022 var på kr 300,- Vi var 4 384 medlemmer. Ned fra 4 249 året før. 
Kontigenten for 2023 er videreført med kr. 300,- 

 
Antall medlemmer synker – vi tror at pandemi, manglende arrangementer og påfølgende 

fallende sportslige resultater i kombinasjon er det som påvirker 
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Historiske medlemstall (tabell)  

 
        

Historiske medlemstall (Graf)  
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Klansstyrets økonomiske bidrag i styreperioden 2022-2023   

Klansstyret har mottatt en god del søknader om støtte. Og vi har bidratt med flere kroner. 
Men Klansstyret har også avslått flere søknader om støtte. Dette har i hovedsak vært når søknaden 
har vært oppfattet som støtte til drift og når omsøkt beløp har vært for høyt. Mange søknader 
oppfyller ikke kravene i våre vedtekter. 

 

I løpet av siste styreperiode har vi gitt støtte til bla. Vålerenga Ishockey jenter 16, Vålerenga fotball 
jenter, Vålerenga Trolls, Vålerenga hockey damer og Vålerenga baseball.  

 

Pubene våre  

Pandemien gjorde at pubdriften til Øst, Vertshuset og Bohemen var truet og alle pubene var 
gjennom perioder med nedstenging i starten av 2022. Etter pandemiens slutt i fjor, gikk 

driften bra. For ytteligere informasjon, se vedlegg fra Spenn og sånn som deles ut på 
årsmøtet. 

 
Samarbeid med klubbene 

 
Samarbeid med Vålerenga Fotball (VFE)  

Klansstyrets samarbeid med VFE har vært blandet. VI er fortsatt holdt utenfor styremøtene, 
og har ikke tilgang til saksdokumenter e.l. Klanen har i forkant av styremøtene til VFE hatt 

formøte med daglig leder og styrets leder. I disse møtene blir agenda for styremøtet lest 
opp muntlig. Slik har det vært siden klansstyret mistet sin observasjonspost i klubbstyret 

tilbake i 2013.  
 
Der vi tidligere hadde unik innsikt i hvordan klubben fungerte, opplever vi nå at vi får  
servert overordnet informasjon som i liten grad åpner opp for utdypende spørsmål. I tilfeller  
der vi kjenner til spesielle forhold og ønsker å diskutere dem, blir de oftere nektet enn at vi  
får innsideinformasjon.  
 
Styret opplever at det er mer inngående informasjon å hente på puben, enn det er i møtene 
med daglig leder og styreleder. Styret har derfor valg å fremme sak til årsmøtet til VFE om at 

Klanen skal ha observatørplass i styremøtene. Manglende åpenhet om tilstanden i klubben, 
noe som også kommer frem med et dundrende underskudd for klubben i 2022, forsterker at 
det er nødvendig at Klanen opererer som en vaktbikkje på vegne av alle som er glade i 
klubben.  

 
Styret meldte i årsberetningen for 2021 at informasjonen rundt økonomi, administrasjon 
etc. var på et historisk bunnivå, har det i beste fall ikke blitt noe bedre i 2022. 

 
Derimot har dialogen rundt supporter- og fotballpolitikk fortsatt med en god og 
konstruktiv utvikling. Vi opplever en administrasjon og et styre som ser styrken i å konferere 
med supportere og som også er villige til å vurdere ting i fellesskap og endre mening dersom 
faktaene tilsier dette. På disse områdene fremstår VFE som en reell samarbeidspartner. 
Samarbeidet med kommersiell avdeling rundt tur, spons og Sjappa har blitt videreutviklet, 
og det oppleves en god og konstruktiv dialog også her. 
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Samarbeid med Vålerenga Ishockey 

Jonas har hatt observasjonsplass i Elitestyret i perioden. Dette har vært svært nyttig for oss. 
Samarbeidet har vært bra.  

 
Økonomi  

2022 har vært et normalår for Økonomigruppa. Det har f.eks blitt implementert bedret 
kontroll av økonomien. Det ble implementert måndedlig rapporter, der vi klart kan se 

budsjett poster og foreløpig regnskap og dermed ha full kontroll på forbruk og gjenstående 
beløp. Vi har dermed innfridd løftet om bedret rapportering og økt kontroll.  
  
Buss  
I starten av 2023 skrev Klansstyret under på en ny bussavtale for denne sesongen. Avtalen 
er i all hovedsak lik som tidligere avtaler. Den går ut på at Klanen har en leieavtale med 
Bohembussen, der vi betaler et månedlig beløp for å disponere bussen. I 2022 kjørte vi på 
alle hjemmekampene og nesten alle bortekampene. I 2023 ønsker vi å satse på tur og vi 
planlegger turer til alle kamper, unntatt Bodø og Tromsø.  
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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  
Arbeidslagsleder Linda har håndtert regnskapene og faktureringer, mens Rune og Irene har 

gjort utbetalinger, Dette har fungert tålelig godt, og vi tar grep for å gjøre prosessen enda 
mer strømlinjet for kommende år. 

 
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 datterselskapet Vålerengafamiliens stadionpub AS. 
 
Det har de siste årene blitt lagt ned betydelig arbeid inn mot pubene. De enkelte postene vil 
tilkomme under årets årsmøte i eget vedlegg. 

 
EngaTifo  
Vi har fått hjelp av klubben til å få låne et større lokale av en sponsor. Det har vært veldig 
nyttig når vi skal lage større Tifoer da vi ikke har vært like avhengig av fint vær for å få malt 
større ting, men har hatt mulighet til å male innendørs hele året. 
 

På åpningsmatchen borte mot Molde hadde vi kasterulltifo, men litt sen avgang fra puben 
kombinert med en i overkant grundig visitasjon gjorde at mesteparten av folka og 

kasterullene fortsatt var utenfor ved innmarsj. 
 

I fjor lovte vi at vi skulle ta i bruk opphenget. Det gjorde vi allerede første hjemmekamp 
mot 

Haugesund. Vi hadde et enkelt motiv med en VIF-logo og en gammel ball. Den ble vi ikke 
helt fornøyd med da den så litt slapp ut og løsna fra nettet da det kom et lite vindkast. Vi 

lærte allikevel masse, så det var ikke helt bortkasta. 
 

Bortekampen vår mot Tromsø ble flytta fra en søndag i juli til en torsdag i mai på 3 ukers 
varsel. Det gjorde at vi naturligvis ble ganske få reisende. Vi ville gjøre et poeng av det og 

gunna på med mosaikktifo. Vi ga de få som var til stede hvert sitt ark, spredte oss utover 
bortefeltet og holdt opp arket ved innmarsj. Det så akkurat så glissent og trist ut som vi 
håpa på. 
 
16. mai brukte vi opphenget igjen. Vi tok med oss alt vi hadde lært fra forrige gang og 

gjorde det mye bedre nå. Motivet var byvåpenet med riksløvene på sidene. Denne var klipt 
ut og det var mye detaljer på den. I tillegg hadde vi et frontbanner med teksten «Enig og 

tro til Oslo faller». På Østblokka og patriottribunen var det plastflaggmosaikk. Denne tifoen 
er vi veldig fornøyd med. 

 
Bortekampen mot Lillestrøm var på en onsdag. Noe som gjorde det vanskelig å få mange til 

å møte på rigging tidligere på dagen. Vi ønsket heller ikke å rigge en større tifo dagen før 
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på grunn av fare for at den blir ødelagt i løpet av natta. I tillegg var det veldig hektisk og 

mange store kamper i mai, så vi valgte derfor å gjøre det litt enkelt her. Vi hadde et blått 
frontbanner med teksten «Krigere fra Oslo Øst». I tillegg hadde vi et større blått banner 

mellom oss og leilighetene bak oss. På tribunen hadde vi masse blå røyk og blinkere ved 
innmarsj til førsteomgang. Ved avspark i andre periode hadde vi masse bluss. 

 
Hjemme mot Rosenborg brukte vi opphenget igjen. Vi hadde hovedstaden i stor skrift med 

litt relevante detaljer på toppen. I tillegg var det en blussrekke øverst på tribunen. 
Hjemme mot Odd ble det en spesiell tifo. Det var pridehelg og vi opplevde et på nytt et 

terrorangrep i Oslo. Vi hadde uansett tenkt å ha en liten pridemarkering, men vi kastet oss 
rundt på lørdag for å gjøre den så stor og fin som mulig. Vi lagde et frontbanner med 

teksten «Mangfold kan ikke drepes», lik den vi hadde etter angrepet på regjeringskvartalet 
og utøya i 2022. På tribunen hadde vi store mengder røyk i regnbuens farger som ble fyrt 

av i det dommeren blåste i fløyta for å indikere at ett minutts stillhet var over. 
 

I bortekampen mot Sarpsborg hadde vi med noen tekstbannere med stikk til han fra 
Sarpsborg som onanerte på stadion i Drammen. På hjemmekampen mot Viking fikk Ivan 

sin velfortjente hyllest før han takket for seg og dro til Hellas. Vi lagde et frontbanner med 
teksten «Ivan Näsberg – En av oss» for anledningen.  
 
På bortekampen mot Grimstad kjørte vi sydentema. I tiden før avreise ble det oppfordra til 
å kle seg i sydenklær og vi kjøpte inn masse tilhørende badeleker som ble brukt som tifo på 
tribunen. 
 
Til derbyet hjemme mot Lillestrøm prøvde vi oss på en tostegstifo Først hadde vi en massiv 
OH som dekket hele Østblokka. Da OH’en gikk ned hadde vi mosaikk med ark. Vi er veldig 

fornøyde med OH’en, men mosaikken gikk ikke så bra som vi hadde håpet. Igjen tok vi med 
oss læring til neste gang. Dette var den eneste tifoen vi ble nødt til å male utendørs i år da 

lokalet vi har fått låne ikke var stort nok. 
 

Lerkendal har et vanskelig bortefeltfelt å ha noe bra tifo på, så vi gjorde det enkelt og tok 
med masse blinkere. Borte mot Odd hadde vi en enkel mosaikktifo. Hjemme mot Molde i 

siste serierunde hadde vi en hyllest av Tollås som takket for seg. Vi lagde et frontbanner 
med teksten «Tollås Nation Army», i tillegg til en tekstbannerbonanza der vi sparket litt i  
alle retninger. Det var stikk mot Molde, Var, FIFA og Qatar. 
 
I tillegg til herrefotballen har vi hatt noen få tifoer for damelaget. Første seriekampen for 
damelaget var på den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Vi lagde dermed et 
stort rødt kort mot rasisme på klansfeltet. Gjennom sesongen snakket vi litt om hva vi 
synes om sluttspillet og bestemte oss tidlig for at vi skulle boikotte dette. Det markerte vi 
også med tekstbannere og pyro i siste serierunde. 
 
Vi har også vært synlige på hockeyen i år. Vi har vært til stede på de fleste matcher både 

hjemme og borte og lagde en liten OH til hjemmekampen mot Frisk i romjula. 
Vi har sprengt det budsjettet vi fikk i starten av året, men har fått mye donasjoner på 
vipps, så resultatet ble ikke så gærent allikevel. 
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Alt i alt er vi veldig fornøyde med året. Vi har mange tifoer og flere av dem har vært av 

veldig høy kvalitet. Det var nok mye engasjement fordi det var første normalår etter 
korona, men vi ønsker å bygge videre på dette engasjementet inn i neste sesong. Vi ser at 

det er høy kvalitet på tifo andre steder i landet også. Det er gøy og se, men det gjør at vi 
hele tiden er nødt til å stå på for å fortsatt være Norges beste tifogruppe. 

 
Kevin Harbosen 

Leder EngaTifo 
 

Flaggborgen  
Flaggborgen består av menneskene under de store flaggene som løper over Valle-matta, og 
som befinner seg på indre bane når Vålerenga spiller kamper. Flaggborgen har i 2022 
gjennomført et lederbytte der Tronna har valgt å tre til side. Ny leder for Flaggborgen er  
Terje Bakkerud. Flaggborgen har et stort ønske om å vokse og rekrutere flere til å bistå med 
å løpe og vifte med et flagg på 4x5 meter og som har en kropp som tåler det. Det sagt, så 
lenge du ikke sliter med noe veldig prekært, vil de aller fleste klare å vifte et stort flagg. Du 

kommer langt med vilje og seighet. Det er et stort ønske fra Flaggborgen og Klanen å 
videreutvikle Flaggborgen til å bli mer synelig også på tribunen som et del at et visuelt 
tribuneliv i utvikling. Ta tak i Terje dersom du har et øsnke om å bidra i dette. 
 

Sjapperådet  
I 2022 blei fokuset i Sjappa på den nye avtalen med Adidas og sjapperådet har hatt en liten 

dvaletid. Vi tenker å revitalisere Sjapperådet i 2023 med t-skjorter og stickers.  
 

Turgruppa  
En av Klanens viktigste oppgaver er å legge til rette for at folk kommer seg på kamp. Derfor 

bruker Klanen penger på tur og legger til rette for et velsmurt bussopplegg.  
 
2022 var et toppår når det kommer til borteturer. Det er lenge siden så mange reiste på tur 

generelt og Bohembussen spesielt. Av borteturer er det spesielt verd å nevne vår tur til 
Syden, nærmere bestemt Grimstad i slutten av juli.  

 
Turgruppa hadde leid et utested der teama var Syden. Og sydenstemning blei det. Både på 

puben og på tribunene. Vi klarte også å få vår alles trubadur Ole Henrik til å komme å dra 
noen Heia-Vif-låter. Det var hett og varmt, og vi vant konvertabelt. 3 poeng i Syden, forblir 3 

poeng i Syden.    
  

Klansstyret tenker langsiktig og har skrevet ny bussavtalen med Bohembussen og dens 
underleverandør for årets sesong. En Klansbuss må som minstekrav tilby sittegrupper, bar 

og musikk.  
  
Nytt av 2023 er at vi satser på et nytt påmeldingssytem på verdensveven. Det går ikke 
lenger å melde seg på i Sjappa. 
 

Turgruppa, Jostein Ellingsen 
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Medlemsservice  
Medlemsituasjonen i Klanen har hatt en synkene trend de siste årene. Medlemstall har 
knytninger til den sportslige situasjonen, og denne kan Klanen dessverre ikke gjøre så mye 
med. 
 
Vi ser altså at antall medlemmer går fra 4384 i 2021, til 4249 i 2022 – en nedgang på 135 
medlemmer. 

 
All informasjon om hvordan tegne medlemskap og annen praktisk informasjon er publisert på 
klanen.no. Medlemmer kan betale og få trykket kort i Sjappa samme dag og/eller få tilsendt 
elektronisk kort (som Pdf). Faktura sendes på Vipps, mail og post. Heldigvis har de fleste tatt i 
bruk funksjonen Vipps-faktura. Som gjør det meget enkelt både for medlemsservice, sjappa og 
økonomigruppa.  

 

Klanskort 
Elektronisk Klanskort er på plass for 2023, det samme er plastkortene 

 
Ellers alt som tidligere 
Hvis du må ha plastkort, kan du få dette ved å henvende deg i sjappa. Alle som bor i byen og 
nær ring 3, må hente kortet i Sjappa. Alle andre får kortet tilsendt i posten.  

 
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, Kersti og Tone.  

 

Samarbeidet mellom klanens frivillige og Sjappa fungerer godt og i henhold til avtale. 
 

Medlemsservice, Irene Rønnback 
 

Hockeygruppa  
For sesongen 2022/2023 blei Klansfeltet på Jordal flytta, og vi fikk videreført 
sesongkortavtalen fra tidligere år. Plasseringa av feltet er vi ikke helt fornøyd med og vi ønsker 
å se på nye muligheter. Sangmessig har et par-tre gamle travere kommet tilbake fra dvale, og 

det har fungert bedre volummessig enn på lenge. Men her har vi alle en stor jobb å gjøre for 

at vi skal bli best i Norge på sang. 
 

I løpet av sesongen har vi gjennomført hockeyarrangement med Vertshuset og Øst. Og på 
tampen har vi fått på plass at Vertshusbussen kan parkere på utsida av Jordal. Vertshusbussen 

samarbeider godt med Klanen og vi bygger opp igjen et nytt buss- og turmiljø for Hockey. Her 
er det bare å bli med på moroa. 

 

I 2022 fikk vi observatørplass i Elitestyret. Dette har vært svært nyttig for oss. Og 
samarbeidet har vært bra. Samarbeidet har dessverre ikke vært like bra med ansatte i 

administrasjonen. Bla fikk vi ikke til en ny KST-avtale med hockeyen. De ville gå andre veier. 
Det er vi lei oss for. 
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Saken om Donald fikk en del plass i media og i sosiale medier. Uten å gjengi alt for mye, så 
handler dette om at ingen kødder med Vålerengens idrettsforening uten av vi i Klanen sier ifra 
om juks og fanteri. Alt er ikke sagt i denne saken. Vi sitter på masse krydder. 
 

I mai 2022 mobiliserte Klanen før Vif Hockeys årsmøte. Vi ønsket å bytte folk i styre og stell på 
Jordal. Bla fordi det sittende styre ikke hadde lovlig valgt sammensetning etter forbundets 
regler for sammensetting av styrer. Klanen fikk full uttelling. 
  

Hockeygruppa, Jonas og Jostein 

 

KST – Klanens Sikkerhets Tjeneste  
KST-Fotball og KST-Hockey ble slått sammen til ett KST. 
 
Vi har i 2022 stilt på 15 hjemmekamper og (kun) 14 bortekamper i Eliteserien og ved alle cupkampene 
med antall KST-vakter i henhold til avtalen med Vålerenga Fotball Elite.  
Vi bidro også i 2022/23 sesongen (etter 2021 avtale), ved alle Hockeykamper på Jordal inntil avtalen 
ble vedtatt ikke forlenget av Vålerenga Hockey 28.11.2022.? 
 
KST har også stilt med mye folk på dugnad. Alle Landskamper og Cupfinaler(dame/herre), Showkamp 
og Kygo-konsert på Ullevål stadion. Og ved Rammstein konserten på Bjerkebanen. mfl. Vi er ønsket 
på mange arrangementer og vil derfor fortsette å øke rekrutteringen til KST i årene som kommer.  
 
Rekruttering vil skje fra egen tribune. KST får som vanlig.. gode tilbakemeldinger fra klubb, politi, 
vektere og andre samarbeidspartnere.  
 
Nina Einlyng har vært Leder KST i 2022, Ledergruppen har i tillegg bestått av Runar Kristiansen, 
Asgeir Thorsteinsen og Nina Røising. 

 

DataKlanen   
DataKlanen har ikke vært foruten drama. Klanen.no havarerte og vi måtte hente inn ekstern 
kompetanse til å løse problemene. Forumet har blitt overført fra Klanen.no til Vpn.no som 
ønsket å videreføre dette. Klanens webradio er avviklet og disse tingen tilsammen gjør at 
Klanen kan redusere kostnader knyttet til den digitale platformen. Vi ser for oss å gjøre en 
investering for fremtiden for 2023.  

Dataklanen, Atle Enersen 

 

Klanen.no  
Det har vært nedgang i antall posteringer og bloggposter på Klanen.no. Tilbakemeldingen fra 
redaksjonen er at det har vært vanskelig å finne motivasjon til å skrive i en tid med pandemi 

og lite kontinuerlig tribuneliv. Vi kan trygt si at det har vært et vanskelig år for nettsiden. En 
side som brukes til å formidle tribunekultur, tur/billettinfo og ellers det som rører seg rundt 

Vålerengas kamper sliter naturlig nok når det ikke er lov til å gå på kamp.  

Klanen.no, Jonas A  
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Årsmøte i Klanen 2023  

Forslag til disponering av årets resultat  
 
 
Klansstyret foreslår følgende fordeling: 

Klanens reservefond: 106 901  kr (60% av aksjeutbytte ihht 

vedtektene) 
Klanens breddefond: 0  kr 40% av aksjeutbytte ihht 

vedtektene) 
1913-fondet: 0 kr  
Annen egenkapital 293 114 kr  

 
Begrunnelse:  
I henhold til fondenes vedtekter skal avkastning fra Klanens eierandeler og aksjeposter  
(utbytte) 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 
muligheten til å gjøre vedtak som endrer fordelingen av midlene mellom fondene, eller 
som fordeler dem på flere formål. 
 
Etter et år der renteinntekter og utbytte er lavt, skyldes årsresultatet i det vesentligste 
positivt driftsresultat. Renteinntektene er i alt det vesentlige midler fra reservefondet. I 
tiden framover blir det viktigste for Klanen å ha midler tilgjengelig til kjernevirksomhet. 
Styret innstiller på at 293 114 kroner (driftsresultatet) disponeres til annen egenkapital, 
mens 109 901 kroner disponeres til reservefondet.
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Årsmøte i Klanen 2023  

Medlemskontingent, budsjett og 
regnskap 
 
Medlemskontingent  
 
Forslag : 
Klansstyret foreslår å videreføre medlemskontingenten for 2023 med 300 kr, både for 
voksne og barn. 
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Årsmøte i Klanen 2023  

Klansstyrets kommentar til årsresultat 
2022  
Inntekter 
 

Klanen hadde i 2022 4 249 betalende medlemmer. Dette er en liten nedgang fra fjoråret 
med en nedgang var på kun 135 betalende medlemmer fra medlemsåret 2021. 

 
Nedgangen er marginal, men vi har sett en nedadgående trend over noen år nå. Styret tror 

at det bør være mulig å kunne snu denne trenden framover med økt aktivtet på tribunen i 
form av sang og Tifo, og flere reiseende supportere til bortekamp. Andre ting vi kan gjøre er 

å se på andre supporteraktiviteter som genererer medlemmer til Klanen. Men vi tror den 
viktigste faktoren er solide sportslige resultater. 
 

Økonomistyring i løpet av perioden 

 
Styret har hatt et godt samarbeid med økonomigruppa med oppfølging av Klanens økonomi 

gjennom året.  
 

Klansstyret har lagt opp til et stramt, men realistisk budsjett for 2023 slik at vi ivaretar den 
økonomiske kontrollen, og at vi fortsetter å ha en trygg og robust økonomi.  



Side 20 Klanens årsmøte 2023 

 
 

 
 

 

Årsmøte i Klanen 2021  

Forslag til behandling av revisors 
beretning  
 

Se utdelta økonomipapirer med redegjørelse.  
Klansstyret foreslår:  
 

Det nedsettes en komite med to medlemmer, der komiteen gis følgende mandat: 

 
«Komiteen leser rapporten fra revisor når den foreligger, og sammenholder denne med 

papirene lagt fram for dette årsmøtet. Komiteen har fullmakt til å godkjenne regnskap og 
revisjon. En eventuell uttalelse fra komiteen legges i etterkant ved årsmøtereferatet 

sammen med revisjonsrapport. Komiteen har også fullmakt til å kreve ekstraordinært 
årsmøte eller å skrive en uttalelse som sendes til neste ordinære årsmøte.» 
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Årsmøte i Klanen 2023  

Orienteringssaker  
 

Klansstyret orienterer: 
 
Det er ingen planlagte orienteringssaker i år. 
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Årsmøte i Klanen 2023  

Klanens vedtekter 
Revidert 24. mars 2021. 

 

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 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. 
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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 
– 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 
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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. 
 

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 
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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 2023  

Forslag til vedtektsendringer 

Klansstyret foreslår ingen vedtektsendringer. 
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Årsmøte i Klanen 2023  

Vedtekter for Klanens fond 
 
Vedtekter for Klanens fond 
 
Gyldig fra 14. mars 2019 

 
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 breddefondet. 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. 
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Overføring av midler til fondene 

Minst halvparten av Klanens fond plasseres på bankkonto. Inntil halvparten av fondsmidlene 
kan plasseres i aksjefond (indeksfond). 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 
Vedtektene kan kun endres av Klanens årsmøte, etter samme regler som øvrige 
vedtektsendinger. 
 

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 

mailto:styret@klanen.no
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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. 

mailto:okonomi@klanen.no
mailto:okonomi@klanen.no
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Årsmøte i Klanen 2023  

Forslag til vedtektsendringer Klanens 
fond 

 

Klansstyret foreslår ingen vedtektsendringer. 
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Årsmøte i Klanen 2023  

Valgkomiteens innstilling 

  
Valgkomitéens innstilling til Klansstyret 2023  
 

Komiteens arbeid 

Valgkomiteen har i år bestått av Kevin Harbosen, Rune Soleng, Katinka Larsen Hem og Line Moseng 
(møtende vara). 

Komiteen hadde innledende diskusjoner om sitt arbeid senhøsten 2022 og begynte arbeidet for alvor 
på nyåret 2023. Komiteen gjennomførte intervjuer med alle styremedlemmer og flere aktuelle 
kandidater. Intervjuene ble spredt på alle Klanens puber og ga komiteen et godt inntrykk av 
situasjonen i styret og hva som trengtes av nytt blod. 

Det er var i år fire faste styremedlemmer på valg: Trond Larsen, Jonas Nilseng Almaas, Erling Rostvåg, 
Lasse Lukacs. De to sistnevnte hadde tidlig gitt beskjed om at de etter lang og tro tjeneste ikke ønsket 
gjenvalg. De to førstnevnte ønsket gjenvalg. Sent i prosessen måtte likevel Jonas trekke sitt 
kandidatur, da han mottok et jobbtilbud som dessverre var uforenlig med å sitte i Klansstyret. Jostein 
Ellingsen, Christian Arentz og Irene Rønnbäck ble i 2022 valgt for en periode på to år, og er dermed 
ikke på valg i år. 

Varaene velges alltid for ett år av gangen, og Robert Klarholm og Sebastian Hytten var dermed også 
på valg. Begge ønsket gjenvalg. 

Komiteen fikk også innspill om flere andre aktuelle kandidater gjennomførte intervjuer med de vi 
hadde mest lyst til å se i Klansstyret. 

  

En enstemmig valgkomite legger fram følgende innstilling:  

• Trond Larsen velges til styremedlem for en periode på to år 

• Robert Klarholm velges til styremedlem for en periode på to år 

• Sebastian Hytten velges til styremedlem for en periode på to år 

• Christoffer Andresen velges til styremedlem for en periode på to år 

  

• Agnes Nærland Viljugrein velges til varamedlem for en periode på ett år 

• Anders Bø velges til varamedlem for en periode på ett år 

  

Om kandidatene 

Trond Larsen har nå seks år på baken i Klansstyret, og utallige timer på baken på barkrakker på 
Klanens puber, busseter på vei til borteturer og som stående, syngende supporter. Han har gjennom 
styrearbeidet vært innom de fleste av Klanens arbeidslag og vært synlig på Klanens vegne i både 
sosiale medier, klanen.no og tradisjonelle medier.  Han bør etter dette være kjent for de fleste.  
 

Robert Klarholm har nå to år bak seg som vara i styret. Han har fra tidligere solid bakgrunn fra KST, 
der han gjennom en årrekke har vært med på fotball og hockey og vært leder begge steder. Han er 
den blant de innstilte med mest erfaring fra og interesse for hockeyen.   
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Sebastian Hytten ble huket inn i styret i fjor etter at flere hadde tipset om at dette var en ivrig 
supporter som kunne bidra godt i et styret. Han har nå en periode som vara bak seg. For dette året 
fikk han gode skussmål, og komiteen vil gjerne ha ham med videre. Jobber som politisk rådgiver i 
UngOrg, bakgrunn blant annet som president i Ansa 

  

Christoffer Andresen bør også være et kjent fjes for de fleste supportere. Han har vært innom flere 
deler av supportermiljøene rundt Vålerenga, blant annet med flere år i EngaTifo og  Ikaros. Han er 
likevel kanskje mest kjent fra tiden som ansatt SK i VFE. Han har god arbeidskapasitet, godt 
kontaktnettverk og kjenner tribunelivet og organiseringen rundt det inn og ut.   

  

Agnes Nærland Viljugrein kommer fra Tøyen og har en solid organisasjonsbakgrunn, blant annet som 
leder av AUF i Oslo og nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Etter å ha vært 1. vara til og flere 
ganger ha møtt på Stortinget, er det på tide å ta steget opp til en posisjon i Klansstyret. Agnes har 
også vært synlig som stående, syngende supporter og markert seg ved være sentral i et initiativ for å 
dra med flere kvinner på kamp.  

  

Anders Bø jobber som Risk Manager i DnB. Har som supporter bakgrunn fra blant annet Ikaros og har 
fulgt Vålerenga i en årrekke. Har også vært aktiv i VFE bl.a. som medlem i valgkomiteen der, og har et 
engasjement knyttet til klubbdriften og avtalen med ASet.  
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Årsmøte i Klanen 2023  

Klansstyrets innstilling til ny valgkomitè  

 
Klansstyret innstiller følgende personer til ny valgkomité: 
 
Erling Rostvåg, Line Moseng, Truls Nagel som faste medlemmer. Som vara innstilles Christina 
Scharffenberg. 
 
Alle er, i tråd med vedtektene, innstilt for ett år. 


