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Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2018 
Sted:  Strømmen stadion Klubbhuset  

Tid: Lørdag 10. februar klokka 16:30 
 

 

 

Forretningsorden årsmøtet 2018 
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017 og/eller 2018 har møterett, talerett, stemmerett og er 

valgbare på årsmøtet. Supporterklubbens vedtekter er vedlagt. 

 

 

Sak 1: Åpning og konstituering 

- Valg av ordstyrer 

- Godkjenning av møteinnkalling  

- Godkjenning av forretningsorden / agenda 

- Valg av referent 

- Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt 

Brønnøysundregisteret innen en måned etter årsmøtet (+ fungere som tellekorps ved behov) 

 
Sak 2: Årsmelding 

Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no senest 

mandag 5. februar. 

 
Sak 3: Medlemskontingent og regnskap 

Årsregnskap for 2017 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter (jfr sak 2 over). 

 
Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter  

Forslag må være styret i hende senest søndag 4. februar (se sak 6 for adresse). 

 
Sak 5: Valg 

Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling 

til ny valgkomite.  

 
Sak 6: Innkomne saker 

Forslag som skal behandles må stiles skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet, dvs senest søndag 4. 

februar (sendes post@greyhoundsweb.no eller Strømmen Greyhounds, Strømsveien 16 B, 1467 Strømmen).  

 

 

 

 

Styret Strømmen Greyhounds  

 

 

 

 

 

http://www.greyhoundsweb.no/
mailto:post@greyhoundsweb.no
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SAK 1 

Åpning og konstituering  
 

1. Valg av ordstyrer 

2. Godkjenning av møteinnkalling  

3. Godkjenning av forretningsorden / agenda 

4. Valg av referent 

5. Valg av to personer til å underskrive protokollen, samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysund 

innen en måned etter årsmøtet (+ fungere som tellekorps ved behov). 

 

 
 

SAK 2 

Årsmelding Strømmen Greyhounds 2017  
 

Sammensetning og styrearbeid 
Styret har i perioden 03.03.2017 til 10.02.2018 bestått av leder John Gunnar Edvinsen, nestleder Magne Wold og 

styremedlem Vetle Dalen Wolla. Styrets leder har fungert som talsmann. Valgkomiteen valgt på årsmøtet 2017 bestod 

av Øivind Aarnes og Øyvind Holm.  
 

Etter at styret for sesongen var på plass ble det satt i gang et styre møte 10/3-17 for å sette mål for sesongen. Målene 

som ble satt var at vi skulle i løpet av sesongen øke antall medlemmer til 100 stk, noe vi ikke klarte. SG skulle være 

representer på alle bortekamper, denne er usikkert om vi klarte. Vi skulle også oppfordre folk til å møte tidligere på 

kam (10 min før avspark) men dette klarte vi ikke, da det vi i utgangspunktet sliter med er å få medlemmer til å i det 

hele tatt møte opp på kamp. Noe som bringer oss over på hovedmålet for sesongen som var å få flere folk på kamp, et 

mål som vi heller ikke lyktes med. Vi hadde flere tiltak for å prøve å få folk på kamp noe vi kan komme tilbake til 

under arrangementer og web.  
 

Styret hadde denne sesongen 3 styremøter, pluss et møte med markedsansvarlig i SIF for å lage en strategi på hvordan 

man skulle øke antall tilskuere på stadion. 
 

 

 

Web og sosiale medier 
Ansvarlig styret John Gunnar Edvinsen. 
 

Styret bestemte seg tidlig for satse litt på nye plattformer på sosiale medier. Det ble opprettet en facebookgruppe som 

skulle være en informasjonskanal for medlemmer. En gruppe hvor man kunne opprette meningsmålinger og kunne 

åpne for debatter og diskusjoner. Med denne gruppen mente vi at vi la til rette for at medlemmene kunne komme med 

sine meninger om arrangementer osv, som igjen ville være med på å få fler folk på kamp. Gruppen funket delvis bra, 

medlemmer har delt ting, starter diskusjoner og vist interesse på gruppen noe som er bra, men vi kan ikke si at det er 

fått fler på kamp. Det ble også opprettet en Snapchat konto (strgreyhounds) for å nå ut på nok en platt form. Denne 

kontoen ble brukt 2 ganger i starten av sesongen og deretter aldri tatt opp igjen, noe undertegnende tar fult på sin 

kappe. Den vil bli hyppigere brukt fra nå av. Eller så har aktiviteten på vår webside, facebookside og twitterkonto vært 

preget av tilfeldigheter. Dog ser vi at informasjon når frem til målgruppa når vi selv anstrenger oss for å få dette til..  

 

 

Bortekamper / turer 
Ansvarlig fra styret Magne Wold. 
 

Det ble arrangert busstur til Fredrikstad samt tog til Jessheim og Mjøndalen.  
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Arrangement 
Vi har i løpet av sesongen hatt mange arrangementer. Vi startet sesongen med kickoff på Strømmen Storsenter og på 

Rockwood pub. For første gang deltok SG på SIF kickoff på Strømmen Storsenter. Vi hadde egen stand og fikk til og 

med sagt noen ord fra scenen. På scenen reklamerte vi for oss selv og inviterte alle som var gamle nok til Rockwood 

pub for SG`s kick off. I tillegg til dette så hadde vi god markedsføring på SOME og web. Vi må si at vi var skuffet 

over oppmøte på Kick offen. Denne hendelsen oppsummerer stort sett de andre arrangementene som ble arrangert av 

styret, som grilling før kamp, felles marsj til stadion osv. Dårlig oppmøte preget styrets innsats på arrangementer 

videre i sesongen. Hvis jeg skal drøfte litt over hva vi kunne gjort annerledes så ville jeg nok satt av mere tid til å lytte 

på medlemmer, høre hva de mener om arrangementene og la de komme med innspill. Vi gjør dette for medlemmene, 

så å involvere de mer i planleggingen hadde vært lurt, og noe neste sesongs styret burde tenke over. 

Før seriestart ble det arrangert kick-off på Rockwood Pub. 
 

Vårt årlige julebord ble holdt på Rockwood Pub 11. februar. Det ble et vellykket arrangement med 40 deltagere. 
 

Samme pub har vært vårt samlingssted før hjemmekampene.  

 

 

Tribune 
Ansvarlig fra styret har vært Vetle Dalen Wolla.  
 

Vil begynne med å si at tribunen har alltid vært dekorert til hjemmekamp. Selv om det noen ganger kanskje ikke har 

vært all verdens ,har det alltid prydet noe. Jeg synes det starter bra i starten av sesongen med både tro, oppmøte og 

trøkk . Men etter sommeren synes jeg det dabbet litt av. Skjønner at det å ikke spille om noe kanskje kan virke 

kjedelig , men synes vi uansett skal støtte laget og møte opp på stadion og synge for full hals uavhengig hvor vi ligger 

på tabellen!! Andre ting som kan bli bedre er oppmøte før kamp. Her er vi litt slurvete og mange kommer akkurat når 

kampen har begynt. Dette bør jobbes med ! Vi skal tross alt støtte gutta før kamp og spesielt ved innmarsj. Eller så 

skal vi ha for at de som møter opp er flinke til å lage liv. Det har også blitt laget en del nye sanger som jeg synes har 

vært et frisk pust. Rekruteringen har kanskje ikke vært like stor som det var de forrige årene. Her har vi noe å gå på og 

kom gjerne med tilbakemeldinger hvis dere har noen ideer. Det har ikke blitt brukt så mye penger til tifo som det 

kanskje kunnet vært gjort. Har selv ikke følt at det har vært nødvendig, men her kan eventuelt gjøres mer neste år. Tifo 

på bortekamper har selvfølgelig vært mindre enn hjemme, men slik jeg husker var SG alltid representer med noen folk 

og litt tifo på hver kamp. Vil kort oppsummere at dette har vært et OK år både sportslig og på tribunen. Så satser vi på 

at neste sesong blir ennå bedre. RØD GRÅ ! 
 

Vetle 
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Økonomi og medlemsservice 
Handtert av Roland. Ansvarlig styret John Gunnar.  
 

Regnskapet for 2017 viser omsetning kr 28 032 med et positivt resultat kr 5 640. Beholdning pr 31.12.2017 kr 16 330. 

For øvrig henvises det til supporterklubbens regnskap for 2017 (sak 3).  
 

Oppdatert regnskap med posteringer og lagerbeholdning er oversendt styret ved behov, i praksis 4-5 ganger ila 

perioden. Regnskapet og bilag etc er på forespørsel tilgjengelig for alle medlemmer. Pengene «oppbevares» på konto i 

Strømmen Sparebank samt en liten kontantkasse. Inn- og utbetalinger handteres og posteres fortløpende.   
 

Strømmen Greyhounds (v/ det nye styret) bør vurdere en «ordentlig foreningskonto» og dertil egnet 

regnskapsføring, pr dd er kontoen formelt sett tilhørende en privatperson. Dette vil ev gi minimalt 

merarbeid. Hensikten er innlysende.     

 
Strømmen Greyhounds har i 2017 hatt 81 betalende medlemmer fordelt på 71 voksne og 10 ungdom/barn. 

Tilsvarende de tre siste årene har vært 83, 82 og 83 betalende medlemmer.  
 

Pr 31.12.2017 har vi 90 registrerte medlemmer hvorav 9 ikke betalte kontingenten for 2017 (vil ev strykes 

medio mars 2017). De tre siste årene er 53 medlemmer strøket el. utmeldt. Dvs at supporterklubben har 

hatt 143 medlemmer siden starten januar 2013.  
 

Innmelding skjer på «vanlig måte» via nett / nettbank samt på hjemmekampene og arrangementer. Som tidligere har 

medlemmene fått utstedt personlig medlemskort og (elektronisk) tilsendt to utgaver av vårt nyhetsbrev.  
 

Roland  
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SAK 3 
 

Regnskap Strømmen Greyhounds 2017 
 

 

Inntekter 2017 
 

merknader 2016 2015 2014 2013 

Salg  kr       5 118,00  
 

salg på buss, møter etc  kr          8 953,00   kr    4 750,00   kr    3 202,00   kr     5 046,00  

Medlemskontingent  kr     14 800,00  
 

90 betalende (var. kont.)  kr        12 650,00   kr    7 600,00   kr    7 550,00   kr     7 250,00  

Lotteri / tipping  kr       3 764,00  
 

lodd julebord, tipping  kr          6 410,00   kr    8 804,00   kr    6 810,00   kr     6 010,00  

Støtte / gaver  kr                    -    
 

bøsser, div  kr                     -     kr    4 799,00   kr    1 541,00   kr     8 568,00  

Tur  kr       4 000,00  
 

buss Fredrikstad  kr        14 890,00   kr  12 244,00   kr    7 600,00   kr     7 500,00  

Diverse  kr          350,00  
 

overskudd julebord  kr          4 918,00   kr               -     kr    2 768,00   kr        900,00  

Sum inntekter  kr     28 032,00  
  

 kr        47 821,00   kr  38 197,00   kr  29 471,00   kr   35 274,00  

        
Utgifter 2017 

      Innkjøp  kr       3 371,00  
 

for salg (ref "salg" over)  kr        10 395,00   kr    3 745,00   kr    2 029,00   kr     4 286,00  

Tribune  kr       2 544,00  
 

tape,trinser,maling,tøy osv  kr          8 157,00   kr    5 361,00   kr    8 304,00   kr     6 844,00  

Pyroteknikk  kr       7 351,00  
 

inkl "bomberør"  kr          3 347,00   kr    5 945,00   kr  10 654,00   kr   11 841,00  

Tur  kr       6 375,00  
 

buss FFK +  div  kr        20 612,00   kr  13 690,00   kr    7 915,00   kr     6 700,00  

Diverse  kr       2 751,00  
 

web, porto, kr.kamp m.m.  kr          3 051,00   kr    3 259,00   kr    2 931,00   kr     1 669,00  

Sum utgifter  kr     22 392,00  
  

 kr        45 562,00   kr  32 000,00   kr  31 833,00   kr   31 340,00  

        Resultat 2017  kr      5 640,00  
  

 kr         2 259,00   kr    6 197,00   kr  -2 362,00   kr     3 934,00  

        Beholdning pr 01.01.2017  kr     10 690,00  
  

 kr          2 315,00   kr    2 315,00   kr    4 677,00   kr        743,00  

        Beholdning pr 31.12.2017  kr     16 330,00  
  

 kr          8 512,00   kr    8 512,00   kr    2 315,00   kr     4 677,00  

 

 

Vår regnskapskompetanse begrenser seg til et enkelt resultatregnskap (ikke balanseregnskap)  
 

 

 

Lagerbeholdning pr 31.12.2017 og anslått verdi; 
 

Bomberør (15 stk?)  kr  1 875,00  

Tøy / stoff / metervare  kr      800,00  

Maling, spray etc  kr      500,00  

Pyroteknikk  kr  2 000,00  

Øl  kr               -    

Annet  kr      500,00  

Sum ca verdi lagerbeholdning  kr  5 675,00  
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SAK 4 

Vedtekter  
Ingen forslag til endringer.   

 

 

SAK 5 

Valg av styre og valgkomite 

Styre: Valgkomiteens innstilling legges til grunn for valget. Kandidatene gis mulighet til å presentere seg kort. Dersom det kun 

er én kandidat til hvert verv kan valgkomitéens innstilling vedtas med akklamasjon. Dersom det stilles motkandidater 

gjennomføres debatt og avstemming slik: 

a) Alle betalende medlemmer kan foreslå seg selv eller andre medlemmer som kandidat på årsmøtet (ref §6). Det er opp til 

forslagsstiller hvorvidt kandidatene(e) forslås i tillegg til (forutsatt at styret ikke overstiger 5 personer) eller som motkandidat til 

valgkomiteens innstilling Man kan bare stille som motkandidat til én av de innstilte kandidatene, det må framkomme hvem 

kandidaten stiller som motkandidat til. Frist for å fremme motkandidater er ved ordstyrers gjennomføring av valget.   

b) Ev presentasjon av motkandidater og debatt.   

c) 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. Ved 

stemmelikhet mellom to personer avgjøres valget på myntkast. Personvalg skal foregå skriftlig dersom noen foreslår det.  

Valgkomité: Det avtroppende styret fremmer forslag til ny valgkomité. Dersom det er innsigelser til forslaget gjennomføres 

debatt og avstemming som ved valg av styre. 

 

Innstilling fra Valgkomiteen for valg av styre på årsmøtet 2018 
Valgkomiteens innstilling til styre for Strømmen Greyhounds:  

Leder:   John Gunnar Edvinsen 

Nestleder:  Vetle Dalen Wolla 

Styremedlemmer: Roland Sannes 
 

 

Innstilling fra styret for valg av valgkomite på årsmøtet 2018 
Øyvind Holm (leder) og Øivind Aarnes 

 
 
SAK 6 

Innkomne forslag 
 

Ingen innkomne forslag 
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Vedtekter Strømmen Greyhounds 

Lov vedtatt:   09.01.2013 (på stiftelsesmøtet for supporterklubben Strømmen Greyhounds).     

Lov sist endret:  05.02.2015 (ordinært årsmøte Strømmen Greyhounds) 

§ 1. Formål 
Strømmen Greyhounds (heretter SG) har til formål å støtte fotballen i Strømmen Idrettsforening (heretter SIF) samt legge til 

rette og jobbe aktivt for den stemningsskapende delen av tilskuerne på Strømmen Stadion. SG er uavhengig av SIF. SG er 

upolitisk. 

§ 2. Navn, historie og emblem 
Supporterklubbens navn er Strømmen Greyhounds. SG ble etablert som tribunegruppering våren 1993 og dette regnes som 

supporterklubbens stiftelse. SG har to offisielle merker/logoer [se vedlegg 1]. 

§ 3. Besluttende organer 
Besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret. 

§ 4. Medlemskap 
Medlemskap i SG tegnes (ev fornyes) ved innbetaling av fastsatt kontingent og utstedes formelt av Styret eller den Styret 

har gitt fullmakt. Medlemskap kan avslås hvis særskilte grunner tilsier det, tilsvarende gjelder for eksklusjon (avgjøres av 

Styret – kan ankes til Årsmøtet). Utmelding meldes skriftlig til styret. Medlemmer strykes ved skyldig kontingent for mer 

enn ett kalenderår. 

§ 5. Årsmøte 
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret avgjør tid og sted. Medlemmene skal innkalles senest to uker før 

møtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle valg av styre 

og valgkomité, årsmelding, regnskap, medlemskontingent og vedtekter. Forslag til andre saker som skal behandles av 

årsmøtet må framlegges skriftlig for styret senest åtte dager før årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 25% av medlemmene skriftlig krever det.  

§ 6. Valg 
Årsmøtet velger leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst 

tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende el. 

foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig. 

§ 7. Styret / Organisering 
- Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 3-5 medlemmer. 

- Styret består av leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer. Leder og nestleder har ansvar for bl.a styrets arbeidsfordeling og 

gjennomføring av styremøter som fremkommer av vedlegg 2. Styremøter avholdes min. annen hver måned etter innkalling 

fra leder eller nestleder eller når et flertall i styret krever det. 

- Styret skal opprette og bemanne grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og medlemmene utpekes av 

styret. Styrets ansvarlige for respektive grupper rapporterer til leder. Medlemmer av gruppene (som ikke er 

styremedlemmer) kan innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2]. 

§ 8. Opphør 
En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler og 

kassabeholdning tilfaller Strømmen IF Fotball. 

§ 9. Vedtekter  
Endringer av vedtektene må foreslås skriftlig til styret senest åtte dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall 

av stemmene på årsmøtet. 
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Vedlegg 1 
Supporterklubbens to offisielle merker/logoer (jfr §2 i vedtektene) i farger og sort/hvitt. Hvilken logo som benyttes i 
hvilke sammenhenger avgjøres av styret / sunn fornuft. 
 

1) 

     
 
2) 

  
 
 

Vedlegg 2 
§7 Styret / Organisering. Presisering av leders og nestleders oppgaver samt gruppenes formål. 

 


