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Årsmøte Klanen 2020

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.
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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.
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Årsmøte Klanen 2020

Klansstyrets årsmelding 2019-2020
Årsmeldingen gjelder perioden 14.03.2019 – 12.03.2020
Styret har bestått av Erling Rostvåg, Jostein Ellingsen, Jonas Nilseng Almaas, Lasse Lukacs,
Katinka Larsen Hem, Truls Nagell, Trond Larsen samt varamedlemmene Robin Grov og Rune
Soleng.
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 22 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.
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 - tlf. 98094268
Lasse Lukacs - tlf. 90687376
KLANENS ARBEIDSLAG
Medlemsservice
Alle henvendelser knyttet til medlemskap, som adresseendringer etc, rettes hit.
e-post: medlem[ætt]klanen[dått]no
Styrets kontaktperson: Trond Larsen og Rune Soleng
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EngaTifo
Tifo-gruppa tar imot hjelpere, ideer og andre henvendelser om tifo eller tribunekultur
e-post: tifo[ætt]klanen[dått]no
Arbeidslagets leder: Anita Hansen
Styrets kontaktpersoner: Katinka Larsen Hem
Klanens sikkerhetstjeneste (KST)
Alle henvendelser om vaktholdet på våre tribuner
e-post: leder.kst@gmail.com
Arbeidslagets ledere: Irene Rønnbäck
Styrets kontaktperson: Katinka Larsen Hem
Sikkerhetsansvarlige: Katinka Larsen Hem
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
Arbeidslagets leder: Robin Grov
Styrets kontaktperson: Jonas Nilseng Almaas
Klanens Webradio
Landets utvilsomt beste supporter-kringkaster
e-post: klanens.webradio@gmail.com
Arbeidslagets leder: Rune Julsvik
Styrets kontaktperson: Trond Larsen
Miniklanen
For Enga-supportere mellom 6 og 13 år. Ta kontakt på
e-post: miniklanenklanen[ætt]gmail[dått]com
Arbeidslagets leder: Aina Belset
Styrets kontaktperson: Truls Nagell
Økonomi/regnskap
e-post: okonomi[ætt]klanen[dått]no
Arbeidslagets leder: Marit Nyborg
Styrets kontaktperson: Trond Larsen og Rune Soleng
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Spenn&sånn
Klanens styrerepresentanter i aksjeselskapene Klanen er medeier i:
Vålerenga Vertshus: Gjermund Nordtug/ Christian Kjellsen
Bohemen: Christian Kjellsen
Sjappa (Vålerenga Sport): Jon Simon Grue, Christian Kjellsen
Øst: Gjermund Nordtug/ Christian Kjellsen
Arbeidslagets leder: Gjermund Nordtug
Styrets kontaktperson: Jostein Ellingsen og Trond Larsen
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

Vi er ikke representert i VIF Fotballs hovedstyre, men Erling og Lasse har vært i jevnlige
møter med Erik Espeseth og Thomas Baardseng der det gås gjennom agendaen på disse
møtene og generell tilstand i klubben. Truls har vært styrets kontaktperson i forhold til NSA.
Robin og Jonas har jobbet opp mot Vålerenga Hockey. Ansvar for oppgaver som møteleder
og sekretær har vært Rune. Styreleder (herunder med signaturrett i Altinn) har vært Erling,
og daglig leder (med samme oppgave som styreleder) har vært Erling.
Året 2019 – styrets beretning
For styrets del innebar 2019 færre opp- og nedturer enn hva tilfellet var for klubbens
idrettslag. 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. Nytt i inneværende år er at vi har
etablert Klanen på Instagram og fått nesten 1300 følgere.
Enkelte saker utenom det vanlige satte sitt preg på 2019. Prosessen med å få oppheng over
svingen vår har rullet videre, og styret har blant annet innhentet beregninger av dynamisk
last på konstruksjonen, samt overbevist finsk leverandør om riktigheten av disse. Mot
slutten av året var det stort trykk på pyrodebatten, og for en gangs skyld fikk vi godt
gjennomslag i debatten (om ikke i regelverket). Da huset som rommer Vålerenga Vertshus
skulle selges, viste det seg at det kunne by på store problemer og usikkerhet rundt videre
drift. Men gjennom et initiativ fra Spenn og sånt viste det seg også å by på store muligheter.
Prosessen endte med at Klanen i samarbeid med Harald Moræus Hansen kjøpte lokalet.
Styret har jobbet med å bedre utvalget i Sjappa. Året var også preget av at vi tidlig fikk
beskjed om at vi var på vei mot et stort underskudd. Alt ble satt på sparebluss, men de fleste
større kostnader var da allerede påløpt. Styret har også deltatt i både det europeiske og
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norske supportersamarbeidet. Styret har samarbeidet godt med klubben om å få til
reduserte priser på sesongkort, både for fotball og hockey.
Tribuneliv
Antall personer på tribunen har tett sammengenh med hvordan laget presterer sportslig,
dette var svært tydelig for all som kan se utover høsten. 13 kamper uten seier, et lag som
faller som en stein på tabellen kan frustrere mange
På Vålerenga Stadion, som på tidligere hjemmebaner kan vi også se at de mest interessante
publikumskampene ikke nødvendigvis er de beste sangmessig og Klansstyret vil vurdere å
«stenge» av sangfelter på sånne kamper for å få en sterkere sentralinje på sang med mindre
turister.
Samhandling med spesielt Ikaros går bra, både på sang og TIFO har samarbeidet blitt
sterkere og begge parter får plass på tribunen
Årets kontroverser har vært LSK-idioten Megalvis som provoserte med flagg på stadion, og
med påfølgende aktiviteter. Ljuge-Salvesen som anklaget Klanen for homohets, noe som ble
ettertrykkelig motbevist uten at personen trakk påstanden. På slutten av sesongen var det
noen LSK-kvinner, nåværende og tidligere som dro Klanen inn i uttalelser fra Sotahjørnet noe
som også ble håndtert.
EngaTifo mottok også pris på Fotballfesten, for beste supporterhistorie – det samme gjorde
Klanen i Toppserien og fra sesongen som gikk husker vi best 16.mai TIFO med «For Klubb og
fedreland» og «Unanimiter et constanter» – enig og standhaftig.mot LSK.
TIFO-oppheng Ansvarlig: Trond
Innsamlingsaksjon gikk i fjor, resultat ble 50% måloppnåelse, Klansstyret måtte derfor finne
andre måter og finanisere det på og det klarte vi med å få 50% av beløpet som en gave fra
en velholden Vålerenga tilhenger. Det måtte gjennomføres beregninger av vekt, vind, og hva
stadiontaket kan tåle av sånne faktorer. Dette måtte vi hyre konsulenter for å gjøre. Dett er
svært viktig da vi ønsker at opphenget skal være trygt og at det ikke sakl falle i hodene på oss
når vi først har fått det på plass. Installasjonen av TIFO Oppheng er estimert til Juni 2020
EngaTIFO (Fotball)
Har hatt en rekke gode TIFO show og har skapt engasjement
EngaTIFO (Hockey)
Enga TIFO har nyetablert samarbeid mot Hockey, og det jobbes både med å skape TIFO til
kamper og det forberedes mot at vi atter en gang skal tilbake til Jordal Amfi
Sjappa
Klansstyret har tatt initiativ mot Sjappa og hatt møte med Sjappa for å se om vi kan vende
mer tilbake til røttene våre. Sjapperådet er blåst liv i og vi jobber med en dedikert designer. I
løpet av kort tid vil vi landsere en t-skjorte-pool + sticker. De to store
diskusjonene/utfordringene Sjappa står overfor er “Royalty-avtalen” og “Billettavtalen”. To
sentrale avtaler for Klanens ve og vel.
Klanens årsmøte 2020
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Turer
Klanen leide i 2019 Bohembussen til alle hjemme- og borteturer. Bussturer er en god arena
for å rekruttere nye supportere på, og å riste liv i gamle travere. I tillegg har Klanens
turgruppe samarbeidet med andre private busser for å finne gode og praktiske tilbud til våre
medlemmer. Dette samarbeidet fortsetter vi med i 2020.
Medlemssituasjonen
Kontingenten for 2019 var på kr 250,- Vi var XXXX medlemmer.
Klansstyrets økonomiske bidrag i styreperioden 2019-2020
Dette er de sakene som det har blitt gitt bidrag til etter søknader mottatt av Klansstyret
• Støtte til div busser
• Støtte til Vålerenga Hockey Damer, til innkjøp av gensere
• Støtte til Vålerenga United til deltakelse på turnering
• Støtte til Vålerenga Håndball Damer
• Støtte til Vålerenga Fotball, turneringsdeltakelse
Klansstyret har også avslått flere søknader om støtte. Dette har i hovedsak vært når
søknaden har vært oppfattet som støtte til drift og nå omsøkt beløp har vært for høyt.
Pubene våre
Årets store snakkis har vært eierforholdet til Vålerenga Vertshus. Bygget VV ligger i ble lagt
ut for salg og Klanens forsøk på å bidra til at vennligsinnede kjøpte bygget ble torpedert av
en noe rotete og brått avsluttet salgsprosess. Forhandlingene med nye eiere skulle vise seg å
være vanskelige. I møte med dyre korttidskontrakter, få innrømmelser, kort uteservering og
det som må sies å være mangel på «good faith» i forhandlingene, ble det etterhvert tydelig
at et avhengighetsforhold til nye eiere innebærer stor risiko. I et år der det skulle investeres
betydelig summer i oppussing, var det en risiko styret ikke var komfortabel med å ta.
Løsningen ble et partnerskap med Harald Moræus Hansen om å kjøpe lokalet og leie ut til
seg selv. Med sikkerhet fra Hansen kunne vi både få fortgang i kjøpet og langt bedre
bankbetingelser enn Klanen hadde klart alene. Rent teknisk er det opprettet et eget
selskap som har kjøpt lokalet og som leier ut lokalet til VV. Kjøpet er lånefinansiert. Klanen
og Hansen eier nå lokalet sammen og i praksis betyr det at vi leier ut til oss selv og betaler
ned på lånet med inntektene fra husleia. Dette betyr at VV er sikret gunstige leievilkår og
kontrakter i all overskuelig framtid. For Klanens del gir det også en trygghet i å ha Hansen
og hans kompetanse knyttet til lønnsomhet med på laget.
Samarbeid med klubbene
Klanstyret kan rapportere om strålende fint, og ikke minst positivt samarbeide med ledelsen
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av Vålerenga Ishockey og Vålerenga Bredde.
Styret har hatt tett dialog med Vålerenga Hockey det siste året. Det har vært gjennomført en
del tiltak for å øke hockeylagets inntjening i en vanskelig periode. Dette har, i tillegg til ekstra
busser, resultert i mer aktivitet rundt tifo på hockeyfronten. Se også hockeygruppas beretning
for flere detaljer rundt dette.
Samarbeidet med hockeyen er for tiden betydelig bedre enn VFE der ting er mere prega av
hemmelighold og “overflatekontakt” enn tidligere. Det kommende styret bør ha som en
av sine oppgaver å finne ut av hvordan Klanen skal forholde seg til dette
Økonomi
Klansstyret, 09.3.2020
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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

Økonomigruppa har som seg hør og bør forsøkt å holde orden på økonomien etter beste
evne. Vi har refundert utlegg rimelig kjapt, betalt regninger sånn passe kjapt, ført regnskap
forløpende og gitt styret innspill etter behov og eget forgodtbefinnende. Bemanninga i
økonomigruppa er nå på et kritisk lavt nivå med kun to pers, og for å holde hjulene i gang i
2020 trenger vi en ny økonomiansvarlig og en ny regnskapsfører.
På økonomifronten var 2019 prega av medlemsinntekter godt under budsjett, samtidig som
en feil i forbindelse med innbetaling av kontingent medførte at deler av innbetalingene blei
et år (!) forsinka. Kombinert med høye faste utgifter har dette medført en usedvanlig stram
økonomi i 2019, og underskuddet på drøyt hundre tusen kunne potensielt blitt betydelig
større.

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.
På grunn av at regnskapstall ikke er klare per 1.3.2020, vil referat fra Spenn og Sånn bli
publisert seinere.
Klanen har vært representert i styrene med Christian Kjellsen og Gjermund Nordtug.

EngaTifo

I løpet av 2019 har vi i tillegg til å lage og gjennomføre tifo-arrangementer, hatt fokus på
tilstedeværelse som stående, syngende supportere både for fotball herrer og flere lag i
forskjellige idretter, både på hjemme og bortekamper.
Totalt har EngaTifo vært tilstede på i overkant av 100 kamper i 2019 i idrettene fotball,
ishockey, håndball og innebandy. Hver mandag har vi hatt faste dugnader der vi stort sett er
mellom 5 og 9 personer som deltar.
På disse dugnadene har vi gjort alt fra å sy flagg, lage to-stenger, sy stoff til OHer og diskutert
alt fra Vålerenga og tribuneliv til planlegging av tifoer. I tillegg har det vært flere større
dugnader i forkant av større tifogjennomføringer i samarbeid med Ikaros. Det ble opprettet
innsamling på Vipps til EngaTifo og markedsføring av denne og rekruttering og bilder av
gamle tifoer på storskjerm i pauser på kampen. Ny leiekontrakt på Jordal skole ble ordnet.
Det har blitt gjennomført pyrotest i samarbeid med SK og VFE. Arbeidet EngaTifo har lagt
ned har blitt lagt godt merke til, noe som blant annet resulterte i at vi vant prisen for “Årets
Supporterhistorie i Eliteserien” på Fotballfesten. Nominasjonen fikk vi på bakgrunn av
arbeidet som er lagt ned i løpet av sesongen, både når det gjelder planlegging, maling, sying,
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spraying, rigging, gjennomføring og rydding. Prisen fikk vi for det totale arbeidet og
innsatsen vi har lagt ned denne sesongen - ikke for et enkelt TIFO-show, men for alle.
Vi startet tifo-sesongen
1.serierunde hjemme mot Mjøndalen med en hyllest til alle spillerne med “I år så tar vi alt”
frontbanner. Alle spillere fikk hver sitt tekstbanner med etternavn. Vi startet sesongen for
bortetifo
4. serierunde med ett stort frontbanner med visualisering av at bryggen i Bergen står i fyr,
med budskapet “Brann kan være godt for noe”.
Sesongens 5. serierunde hjemme mot ODD ble en markering med tanke på de mange
mandag- (og onsdagskamper) vi har med “Fotball skal spilles i helgen” tekstbanner, samt
mange to-stenger av de gamle 161 Tv motivet.
Sesongens 8. runde mot Strømsgodset ble en markering av fotballens festdag, med
plastflagg mosaikktifo med norgestema. 4500 plastflagg ble brukt for å lage denne fine
tifoen. "For klubb og fedreland".
Derby i 10. serierunde ble markert med hovedstadstifo. Oslo i store mosaikkark med
frontbanner med budskaper “Unanimitier et constanter” - Enig og standhaftig.
12. serierunde hadde vi en liten markering med støtte til keeper Adam Kwarasey.
Tekstbanner med “Adam er en av oss”. Før kampen var vi representert i Fanzone for
rekruttering og synlighet. Vi hadde også med flagg til barn som var en innertier. Hjemme
mot Bodø-Glimt i
14. serierunde, ble det startet opp innsamling på vipps til EngaTifo.
17. serierunde på Marienlyst arene ble markert med en liten OH med OBOSligaen logo og
tekstbanner “Herman2020” som enda ett stikk til Herman Stengel.
21. serierunde mot Sarpsborg ble markert med en liten OH med budskapet “Fotball skal
spilles i helga”
Den utsatte 9. serierunden mot Stabæk som ble flyttet fra lørdag til en onsdag ble markert
med “Fotball skal spilles i helgen” tekstbanner. 40 år siden kjerka brant ble markert under
hjemmekampen mot Viking med to-stang hav med bilder av kjerka på. Derby på Åråsen ble
markert med 300 storeflagg og frontbanner med “Engas faner svever stolt”.
Siste hjemmeserierunde ble markert med tekstbannerbonanza mot Molde og NFF.
Damelaget: I bortekampen mot Lyn ble markert med en OH av St Hallvard + frontbanner
med budskapet: “En by - Ett lag” Natasha Dowie spilte sin siste kamp borte mot Stabæk og
dette ble markert med en OH. I siste seriekamp dro vi til Arna for å støtte laget mot Arna
Bjørnar der sølvet ble sikret. Før kampen ble det brukt konfetti, mens ble brukt 2 bluss da
kampen ble blåst av og sølvet i Toppserien var sikret. I cupfinalen hadde vi en OH med
kvinnetegnet/VIF-logo, Vålerenga Kjerke, Kassesnekkeriet og et “Vålerenggata” skilt. I tillegg
til frontbanner med budskapet “Vi tar pokal’n hjem” I andreomgang hadde vi to-stenger at
alle spillerne + trenere. Håndball: Vi har i løpet av 2019 vært på plass på de fleste kampene
til Vålerenga Håndball’s damer. I 2018/2019 sesongen ble vi invitert for å støtte laget i
toppoppgjør mot Kjelsås, samt at vi var på kampen mot Aurskog/Høland og bortekamp mot
Lillestrøm der opprykket ble sikret. I 2019/2020 sesongen har vi fått med oss alle kampene
sålangt. Sesongen startet med to bortekamper 14 og 15 September mot Tromsø og
Junkeren. Vi markerte oss med flagg og frontbanner med budskapet “Overalt - Over alle” I
bortekampene mot Storhamar og Lillehammer hadde vi frontbanner med “Redd ulven - Skyt
bønda” Hjemme mot Tromsø ble markert med tekstbanner “Vi har ryggen deres”. Dobbel
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betydning, med både støtte til laget etter 4 tap på rad, i tillegg til at Klanen er sponsor for
håndballen og logoen er på ryggen på treningsdressene. Andre lag: På cupfinalene for G16
og J19 i Telenor Arena ble det brukt konfetti før kampen. Året som kommer: Det ble gjort en
stor investering med innkjøp av sjablonger til tekstbanner i sesongen 2019. Dette har vært
en suksess og det ble laget mye flere og finere tekstbannere. Det er drodlet litt om hva vi
skal gjøre til åpningskampen på Jordal Amfi i samarbeid med hockey. Italia bestilling er
planlagt i år, med fokus på hvite plastflagg, hvitt stoff og tekstbannerstoff. Det er tenkt fokus
på oppheng og de på de store kampene. Vi har plukket ut 5-6 kamper med ideer og ønske
om gjennomføring.
ENGATifo, Anita Hansen og Katinka Larsen Hem

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.
For å sikre økonomisk forsvarlig drift og ha kontroll på utgiftene samtidig som vi må sørge for
en vegsikker buss, leier Klansstyret Bohembussen. Et samarbeid som oppstod i 2014 og har
vedvart siden.
2019-sesongen var preget av økte turkostnader. Årsaken til dette er flere, men den viktigste
er at det har blitt vesentlig dyrere å drive buss grunnet økte driftskostnader, som dyrere
disel, dyrere bompenger, men samtidig investering i et bedre bussvedlikehold (for å sikre en
driftssikker buss). I tillegg fikk vi alle de lange bussturene på våren og disse kostnadene
forplatet seg utover året. Bla var flyreiser for våre sjåfører dyrere enn tidligere sesonger. Alt
dette i kombinasjon med at det til tross for noen flere reisende i 2019 sammenlignet med
2016-2018, var turinntektene lavere enn utgiftene.
Samarbeid med andre busser
Klanen har også et godt forhold til andre busser. Før sesongen er i gang har Turgruppa i år
som i fjor hatt møte med Supporterkoordinator, KST, Vertshusbussen og Enga Romerriket
(det var de som ønsket å delta). Dette møtet var for tredje året på rad. Klanen ønsker å øke
innsatsen for å styrke dette samarbeidet i årene som kommer.
Ny avtale
Klanen har tegnet avtale om kjøring på fotballkamper også for sesongen 2020. Avtalen
innebærer frakt av VIF-supportere til bortekamper dit det er forsvarlig å kjøre til. Dette kan
innebære at vi ikke kjører til alle kamper i år. Som lange turer i midtuka. Med denne avtalen
anslår vi at tur-kostnadene blir vesentlig lavere i 2020.
Organisering
Turgruppa er også i ferd med å styrke seg og har rekruttert flere bussansvarlige som dere vil
treffe på bortetur i 2020-sesongen.
Turgruppa, Jostein Ellingsen

Medlemsservice
Klanens årsmøte 2020
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Medlemsituasjonen i Klanen er en årsak til bekymring, vi vet at medlemstall har knytninger
til den sportslige situasjonen og at det begrenset hvilke virkemidler vi har for å endre dette
All informasjon om hvordan tegne medlemskap og annen praktisk informasjon er publisert
på klanen.no. Vi har gjort det sånn at medlemmer kan betale og få trykket kort i Sjappa
samme dag og/eller få tilsendt elektronisk kort (som Pdf). Faktura sendes på Vipps, mail, sms
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 nå på plass for 2020 sammen med de gamle 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 (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, Kersti og Tone.
Samarbeidet mellom klanens frivillige og Sjappa fungerer godt og i henhold til avtale.
Medlemsservice, Trond Larsen

Hockeygruppa
Vi starta sesongen med å gjenta suksessen fra fjoråret med å arrangere en liten grillfest
under første istrening. Lasse var igjen sentral bak grillen og i forkant når det gjaldt innkjøp av
varer. I tillegg fikk vi Vertshuset til å åpne kranene. Zuccarello kom på besøk og det hele fikk
godt med omtale både i aviser og på TV2s sportsnyheter. Kan derfor ikke kalles noe annet et
vellykket opplegg. I løpet av sesongen har vi stort sett fokusert på nye Jordal. I hovedsak
fordi gjentatte forsøk i fjor på både gratis buss og diverse ikke ga den effekten vi håpet på.
Folk er rett og slett drittlei Furuset og klubben har også uttalt at dette blir en sesong uten
særlig sportslig satsing. Vi har vært på flere møter og befaringer på Jordal med Glenn der vi
har kommet fram til hvilket felt vi skal stå på, samt dealet oss fram til en enormt god pris på
sesongkort på vårt felt. Alt i alt har det vært en litt slapp sesong fra hockeygruppa, men det
føles ganske naturlig med tanke hvordan ståa er nå. Både supportere og klubb hadde enkelt
bare hoppet over denne sesongen hvis det var mulig. Jordal er klar til å ta oss i mot igjen og
det vil sette fyr på alt igjen.
Hockeygruppa, Robin og Jonas

KST – Klanens Sikkerhets Tjeneste

Årsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i" Handlingsplan KST 2019" og:
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- Organisering av KST
- Vår oppfattelse av måloppnåelsen.
- Vårt fremmøte på kampene
- Andre punkt fra Handlingsplanen
Organiseringen av KST i 2019
leder KST har i 2019 vært Irene Rønnbäck . KST stilte med 1 kampansvarlig til kampmøter og
2 soneledere på supportertribunen ved alle hjemmekamper.
Ved bortekamper stilte KST til alle kampmøter med 1 eller 2 kampansvarlig.
Kampansvarlig/soneleder arbeidet har i år vært gjennomført av Irene Rønnbäck i samarbeid
med Robert Klarholm, Nina Røising og Nina Einlyng
Måloppnåelsen:
(Hovedmål: Alle i Klanen skal trives på kamp.) Målet ble etter vår oppfatning nådd.
Vårt fremmøte på kampene i 2019: :
148 vakter på hjemmekamper / i snitt 10 vakter pr. kamp , dette er en reduksjon i forhold til
snittet på 11 vakter pr. kamp i 2018.
85 vakter på bortekamper /i snitt 6 vakter pr kamp. Dette gir en reduksjon i snittet fra 2018
på 1 vakt . Vi er likevel innafor regelen om 1 vakt pr 100 supportere. (eksempel, borte på.
Lillestrøm hadde vi 11 vakter ). i tillegg har vi også hatt mer enn mange nok KSTere på alle
Cupkampene.
KST har i 2019 også hatt følgende dugnadsoppdrag for Ullevål Stadion; 5 landskamper,
Rammstein konsert, showkamp og Cupfinalen. Det var +/- 15 i snitt som deltok ved hvert
arrangement
Andre pkt. fra handlingsplanen.
Rekrutteringen:
Gjennomsnittlig oppmøte av KST vakter har gått ned fra 11 til 10 på hjemmekamper i
2019.Vi har likevel klart å rekruttere nye KST vakter. 2 fra supporter tribunen og 2 tidligere
KST vakter som er tilbake til 2020 sesongen
Annet:
Det er ellers ingen spesielle hendelser i 2019 som vi mener det bør rapporteres om. Men det
nevnes likevel;
Det ble noen situasjoner/diskusjoner med KO, Arr. sjef og SLO vedrørende KSTs rolle under
kamp, hvem vi mottar ordre fra, vårt ansvarsområde og oppgaver. Disse tingene bør derfor
defineres i avtalen mellom klanen/KST og klubb som må inngås før 2020 sesongen starter.
Som tidligere år har vi også i 2019 mottatt gode tilbakemeldinger fra klubb, politi, NFF,
vektere, verter og borte arrangører . Vi blir tatt godt i mot på de fleste steder vi kommer til
og vi får stort sett lov til å styre egne tribuner.
Handlingsplan 2020 KST
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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.
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 2020 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 1-2 representant på kampmøtet som avholdes i forkant av
alle seriekamper.
ORGANISERING AV KST
KST har 1 arbeidslagsleder, i 2020 vil dette være …….. , videre vil det også være 2-3, 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:
- 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).
- KST ”verner” Klanen mot utenforstående, Klanen skal kunne utfolde seg relativt uhindret.
- KST hjelper til dersom det oppstår vanskelige situasjoner på tribunen.
- KST skal bestå av personell med den kompetansen og den holdningen som kreves.
- 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 konfliktsituasjoner aleine.
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.
- Passe på hverandre.
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Øke rekrutteringen.
Vi vil også i 2020 prøve å rekruttere flere til KST fra supporter tribunen. Vi oppfordrer ellers
supporterne i feltet vårt om å ta litt ansvar og bidra til at vi opprettholder indre justis slik vi
alltid har gjort i Klanen.
Annet
KST gis akkrediteringskort ved sesongstart. Disse brukes på hjemme- og bortekamper. KST
har et minimumskrav om at man må stille på minimum 10 kamper i løpet av sesongen for
også å kunne bli med året etter.

DataKlanen
DataKlanen har i det forbigåtte året vedlikeholdt plattformen
til www.klanen.no/klanen.no. Det har ikke vært gjort store endringer. Driftsstabiliteten for
www.klanen.no/klanen.no har vært 100 %.
Serveren til vpn.no har holdt seg stabil, det samme gjelder serveren til Klanens WEB-radio.
Vi ser ikke for oss noen investeringer i den kommende styreperiode.
Dataklanen, Atle Enersen

Klanen.no

Ikke så mye nytt å melde om her. Redaktøren vært busy med pappaperm store deler av året,
noe som har preget muligheten til å levere innhold. Resten av staben har levert ganske bra,
men de fleste fikk seg en trøkk når Vålerenga tok sommerferie fra juli til november. Det er
faktisk rimelig vanskelig å skrive noe vettugt når laget går 10+ kamper uten seier. Du kan
sage, kritisere og holde på, men å gjenta det uke etter uke føles meningsløst. Derfor ble det
en ganske lang sommerferie på oss også.
Dekningen av hockey har som vanlig vært god. Atle leverer jevnt og trutt, mens Espen B er
på de fleste kamper og skriver referat fra mange av de. Fra neste sesong på Jordal satser vi
på livedekning fra alle hjemmekamper.
Fotballsesongen er snart i gang og vi skal selvfølgelig levere innhold. Faktisk er vi nok også
ganske unike i Norge som har flere saker i uka som omhandler damelaget. Både Trond og
Espen er på de fleste hjemmekamper og leverer saker som gir en herlig dekning av våre
kjære damer. De skal jo til Europa og greier, så er det noen som har fortjent oppmerksomhet
her så er det dem. Men med Dag Eilev inn så er optimismen tilbake i redaksjonen og vi alle
satser på at 2020 blir et godt år for klana.
Klanen.no, Jonas A

Klanens Webradio

Klanens Webradio 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.
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Videosendingene går på Klanens Webradio sin YouTube kanal. Radiosendingene går
gjennom klanens egen ShoutCast-server og kan høres fra klanen.no, sotahjørnet.no
Tidligere kunne KWR boltre seg med videosendinger, men mediehusenes inntreden har hatt
en stor dempende effekt på dette: GET-liga, Eliteserien, Toppserien, PostNord Ligaen og
cupkampene har medierettigheter
KWR er den eneste aktøren som har fått tillatelse av mediehuset med rettighetene til å
sende radiosendinger fra GET ligaen sine kamper
NM for J19, G16 og J16 som gjelder, så skal vi gjenoppta diskusjon med Vålerenga Fotball
Elite for å få på plass en god avtale for G19 sine kamper, som gir oss gode nok arbeidsvilkår.
Det betyr at KWR kommer til å kjøre på også neste år, med stream av yngres avdelinger i
cupcamper, både gutte og jentesiden samt at radiosendingene på hockey dundrer videre
KWR, Rune Julsvik og Trond Larsen, Klansstyret
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Årsmøte i Klanen 2020

Forslag til disponering av årets resultat
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Årsmøte i Klanen 2020

Medlemskontingent, budsjett og
regnskap
Medlemskontingent

Forslag 1:
Medlemskontingenten for 2021 settes til 300 kr både for voksne og barn.
Begrunnelse: Kontingenten har vært uendret på 250 kr. i flere år og bør nå justeres. Klubben
har satt opp sin kontingent tilsvarende allerede.
Forslag 2:
For senere år gis styret fullmakt til å fastsette kontingenten.
Begrunnelse: Tilbud om å fornye medlemsskapet i Klanen sendes ut i november eller
desember hvert år, ofte i forbindelse med sesongkortsalget i fotballen. Fastsetting av
kontingent bør skje i forkant av dette, når man vet hvordan året har gått for Klanen sin del.
Årsmøtet holdes i mars. Det er for sent for å vedte kontingent for inneværende år, og man
vet ennå ikke hvordan året vil gå for Klanen.
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Årsmøte i Klanen 2020

Klansstyrets kommentar til årsresultat
2019
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Årsmøte i Klanen 2020

Forslag til behandling av revisors
beretning
Klansstyret foreslår: Beretningen tas til etterretning.
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Årsmøte i Klanen 2020

Klanens vedtekter
Revidert 12. mars 2020.

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.
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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.

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
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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
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.
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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.
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.
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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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Forslag til vedtektsendringer
Klansstyret foreslår ingen vedtektsendringer.
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Vedtekter for Klanens fond
Vedtekter for Klanens fond
Gyldig fra 12. mars 2020

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.
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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
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.
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Forslag til vedtektsendringer Klanens
fond
Forslag:
Setningen "Klanens fond skal være sikret som bankinnskudd." erstattes med "Minst halvparten av
Klanens fond plasseres på bankkonto. Inntil halvparten av fondsmidlene kan plasseres i aksjefond
(indeksfond)."
Forslagsstiller: Rune Soleng
Begrunnelse:
Klanen har betydelige midler plassert i ulike fond (1913-fondet, Breddefondet og Reservefondet).
Disse omtales som fond fordi de er vedtektsmessig adskilt fra Klanens drift og ordinære økonomi og
styres etter egne vedtekter. Men det er rent faktisk penger som er plassert på Klanens bankkonti.
Dette betyr at vi får svært dårlig avkastning på pengene.
Rentene på bankkontoer har i flere år vært svært lave, og det er lite som tyder på at de vil øke de
kommende årene. Rentene er typisk lavere enn inflasjonen. Selv om vi får noen kroner i renter, faller
den reelle verdien hvert år. Kjøpekraften fondene representerer blir mindre. Å plassere pengene i
aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning. Fremtidig avkastning er usikker, men i
forvaltning av statens midler legger man til grunn en avkastning på 3 prosent utover inflasjon. Det
tallet er veldig usikkert, men de fleste mener plassering i fond over tid gir høyere avkastning enn å
ha pengene på en bankkonto.
Ulempen med plassering i fond er at det også innebærer høyere risiko. Rentene på bankkontoen er
sikre, mens fond kan ha lav avkastning eller til og med synke i verdi. Ved børskrakk, finanskrise eller
lignende kan verdien falle betydelig. Om man trenger å ta ut pengene etter en nedgangsperiode,
taper man penger. Forslagsstiller mener likevel at vi bør åpne for å plassere deler at Klanens fond i
fond. Over tid er det sannsynlig at det vil gi høyere avkastning, og det er bedre med en liten risiko for
å tape penger enn å nesten garantert tape realverdi med plassering i bankkonto.
Forslaget balanserer ønsket om høyere avkastning med ønsket om å unngå risiko ved å bare foreslå
at deler av fondene plasseres i fond. Videre er det spesifisert at det kun er tillatt med aksjefond med
lav risiko. Dette innebærer fond som har god risikospredning og følger markedet som helhet uten å
være sårbare for svingning i enkeltaksjer. Slike fond har også lave forvaltningshonorarer.
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Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har bestått av Jan Erik Ullevold Sveen, Irene Rønnback (måtte trekke seg
underveis), Silje Hagen Olsen og Annlaug Waage
Det har ikke vær lett i år - styreverv i Klanen står for tiden IKKE øverst på folks "bucket
list”, og i særdeleshet ikke hos de unge, lovende.
Når det er sagt (skrevet) har vi likevel vurdert mange kandidater, og har innstilt et knippe
- etter vår vurdering - svært gode kandidater til årets valg.
Vi har stor tro på at Klanen får nok et A-lag i styret - dersom årsmøtet tar innstillingen til
følge.
Som kjent har Trond, Lasse, Jonas og Erling alle ett år igjen av sin periode, og er ikke på
valg.
Truls og Robin har meddelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg - mens Katinka,
Jostein og Rune alle har uttrykt ønske om gjenvalg.
Altså:
VALGKOMITEENS INNSTILLING 2020
- Jostein Ellingsen foreslås valgt som styremedlem for 2 år
- Rune Soleng foreslås valgt som styremedlem for 2 år
- Christian Arentz foreslås valgt som styremedlem for 2 år
- Katinka Larsen Hem foreslås valgt som varamedlem for 1 år
- Irene Rønnbäck foreslås valgt som varamedlem for 1 år

Klanens årsmøte 2020

Side 33

- Irene bør være godt kjent for de fleste som leder av KST og aktiv i Vålerenga-miljøet
gjennom mange år.
- Christian er også et kjent fjes, kanskje mest fra tifo og tribune, og har også tidligere
vært høyaktuell for styreverv i Klanen.
Han beskriver seg best selv:
"Christian Arentz, 36 år fra Oslo. Jobber som teamleder i Oslo kommune, og har gjort det
de siste fem årene. Av tidligere styreerfaring har jeg vært styreleder i tomtelag over tre
år, samt to perioder over totalt seks år som styremedlem i annet offentlig styre. Begynte
å følge Vålerenga på slutten av 90-tallet og har hatt sesongkort siden 2003 etter å ha
stått i en kald og lang kø for cupfinalebiletter i 2002. Var i en periode på noen år aktiv i
TIFO-arbeidet, og ble med det kjent med mange i supportermiljøet. Har de siste årene
bidratt mest på gjennomføring, men også noe rigging. Jobbet i Vålerenga Fotball fra
2009 til 2012, først med G94 og så over på junior/Vålerenga 2 som
lagleder/oppmann/materialforvalter. Ble da kjent med administrasjonen, hvor noen
fortsatt jobber den dag i dag. Har derfor opparbeidet meg en god kjennskap til både
klubb og klan. Følger også Hockey og har vært på kamper sporadisk. Har hatt
sesongkort ett år noen år tilbake, men det har blitt lite med kamper etter flytting til
Forum. Jeg vil fronte en positiv supporterkultur som fremmer utvikling og mangfold. Ta
tak i det som er bra og bygge videre på dette."
På vegne av valgkomiteen,
mvh. Jan-Erik Ullevold Sveen
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Klansstyrets innstilling til ny valgkomitè
Klansstyret innstiller følgende personer til ny valgkomité:
Truls Nagell, Annlaug Waage, Silje Hagen Olsen, Vara: Anita Hansen
Alle er, i tråd med vedtektene, innstilt for ett år.
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