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Årsmøte i Klanen 2018

DAGSORDEN
Sak 1: Åpning og konstituering
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av referent
- Valg av tellekorps
- 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: Muntlig oppsummering av crowdfunding ved Erling
Sak 4: Ansvarlig lån til Øst – vedtak om bruk av fond
Sak 5: Budsjett og regnskap
Sak 6: Endring av vedtekter for Klanens fond – vedtak om ingen endringer
Sak 7: Valg
Sak 8: Vedtak om ansvarsfrihet for det avtroppende styret
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Årsmøte Klanen 2018

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 på nett innen tre uker etter at årsmøtet er avholdt, og publiseres i
neste nummer av Klansropet.
4. Tellekorps
To personer som ikke tilhører styret, stiller til valg eller har andre offisielle
oppgaver på årsmøtet velges til tellekorps.
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5. Forslag
Forslag bør som hovedregel meldes inn til Klanens styre senest tre uker før
årsmøtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må fremmes skriftlig
for styret seinest to uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må i følge
vedtektene leveres skriftlig senest to uker før årsmøtet, og kan ikke endres
under møtet. Andre forslag som leveres på årsmøtet må være relevante i
forhold til saksorden, og leveres skriftlig til ordstyrer slik at de kan
dokumenteres i referatet. Skriftlige forslag må leveres før den aktuelle saken er
ferdig diskutert og før avstemming foretas. Det er ikke mulig å komme med nye
forslag til saken under eller etter avstemmingen.
6. Avstemminger
Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av der vedtektene for Klanen
eller Klanens fond tilsier noe annet. Stemme avgis ved å holde det nummererte
talekortet opp. Det er ikke anledning til å 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

Klanens årsmøte 2018

Side 4

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 2018

KLANSSTYRETS ÅRSMELDING 20172018
Årsmeldingen gjelder perioden 16.03.2017 – 07.03.2018
Styret har bestått av Jan-Erik Ullevold Sveen, Erling Rostvåg, Lars Oppi, Anders
Berge, Axel Asphaug og Jostein Ellingsen, samt varamedlemmene Robin Grov og
Jonas Nilseng Almaas.
Gjennom perioden har varamedlemmene møtt til alle møter uavhengig av
forfall, og har fungert som aktive styremedlemmer på linje med resten.
I desember 2017 gikk styremedlemmene Axel Asphaug og Anders Berge ut av
Klansstyret av forskjellige årsaker.
Det har vært avholdt styremøter og diskutert en rekke saker. Mange av sakene
har dukket opp igjen gang på gang året gjennom, andre har vært lettere å
avgjøre i løpet av ett eller to møter. Utover dette har det vært en rekke møter
med arbeidslag, klubb og andre interne og eksterne aktører, samt utstrakt
uformell kontakt mellom styremedlemmer per mail, telefon og bardisk.
Også i denne styreperioden har mye av Klanens arbeid har vært organisert
gjennom arbeidslag, og vi har konstituert oss med en eller flere ansvarlige for
hvert arbeidslag i tråd med oversikten under.
Arbeidslag og arbeidslagsledere har vært (ansvarsperson i styret er nevnt i
parentes):
− EngaTifo – Philip Aleksander Zucchino Madsen (Anders Berge)
− Turgruppa – Jostein Ellingsen
− Hockey – Robin Grov, Jonas Nilseng Almaas
− KST (sikkerhet/arrangement) – Irene Rønnback (Axel Christoffer
Asphaug)
− Medlemsservice – Jostein Ellingsen
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−
−
−
−
−

Klanens Webradio – Rune Julsvik (Erling Rostvåg)
Enga Media (DataKlanen/Klanen.no/Sosiale medier) – Erling Rostvåg
Økonomi – Marit Nyborg (Robin Grov)
Spenn & sånn – Gjermund Nordtug (Lars Oppi)
Børst og Ball – Nimo Gasparini og Jørun Smedhus (Jan-Erik Ullevold
Sveen)

I tillegg har styret konstituert seg med følgende roller: Erling Rostvåg har vært
Klanens talsmann og Lasse Lukacs har stilt opp der førstnevnte ikke har kunnet.
Axel har vært sikkerhetsansvarlige. Vi er ikke lenger representert i VIF Fotballs
hovedstyre, men Erling og Jan-Erik har vært i jevnlige møter med Erik Espeseth
og Thomas Baardseng der det gås gjennom agendaen på disse møtene og
generell tilstand i klubben. Anders har vært styrets kontaktperson i forhold til
NSA. Robin og Jonas har jobbet opp mot Vålerenga Hockey. Jan-Erik har vært
festivalsjef. 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.
Styremedlemmer i aksjeselskap Klanen har aksjer i, har vært Jon Simon Grue og
Christian Kjellsen (Vålerenga Sport), Gjermund Nordtug og Lars Oppi
(Vålerengafamilens Vertshus AS) og Christian Kjellsen (Vålerengahuset AS).
Året 2018 – styrets beretning
Kontingenten for 2017 var på kr 250,- Vi var 5523 medlemmer.
Ny stadion - endelig hjemme
Innflyttingen til ny stadion må sies å ha vært en suksess. Stemninga på ny
tribune er til tider elektrisk og vil trolig bare bli bedre etterhvert som ting setter
seg. Stadion ble, som seg hør og bør, innviet med en meget vellykket fest(ival)
som bidro til å gjøre helgen minneverdig for de aller fleste.
Det er også flott å se at den nye supporterpuben, Øst, ser ut til å bli en vellykka
satsning.
Turer
Klanen leide i 2017 Bohembussen til alle borteturer. På de 14 turene det er
mulig å kjøre til. Bussturer er en god arena for å rekruttere nye supportere på,
og å riste liv i gamle travere.
Samarbeidet med Bohembussen fortsetter vi med i 2018.
I år har det også vært satset ekstra på hockeyturer. Både på eget initiativ og i
samarbeid med det utvidede bussmiljøet. Dette har vært ekstra viktig i en
sesong som er krevende for Vålerenga Hockey.
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Medlemssituasjonen
Til tross for ny stadion, fantastisk festival, semi i cupen og en ny giv på tribunen,
er medlemstallet likevel redusert med ca. 800 personer. Dette kan delvis
skyldes at kampanjer på slutten av 2016 fikk tallet kunstig høyt og delvis ha
andre forklaringer. Sittende klansstyre har allerede bestemt seg for å gjøre
tiltak for å verve flere medlemmer.
Børst og Ball 2017
Som nevnt var festivalen en kjempesuksess. Om lag nær 1000 musikkelskere
tok turen til Vålerenga Stadion. Festivalsjef Jan-Erik er godt fornøyd med
gjennomføringen av arrangementet, og oppslutninga. De aller fleste, inkludert
artistene så ut til å kose seg.
Klansropet
Hvert år er det mange som sier de vil bidra, hver eneste gang er det ca null
bidrag. Strukturen er der, men ildsjelene mangler. Det vi spesielt mangler er
folk som kan jobbe design og redaksjonsoppgaver knyttet til å sy sammen ei fet
blekke. Vi snakker InDesign og Photoshop.
Låtkonkurranse
Klansstyret har initiert en låtkonkurranse og at vi skal lage en ny cd i 2018.
Vi trenger og ønsker å utvide vår sangkatalog før og etter kamp.
Nye slagere vi synger oss hese over og kanskje drar med oss på tribunen.
Klansstyret har satt av 15.000 kroner som premiering til de beste bidragene.
Det er sendt ut invitasjon til noen gamle musikalske kjenninger i Enga-miljøet og
ute på Klanen.no, samt sosiale medier. Før fristen går ut i medio april, vil det bli
lagt ut flere oppfordringer til å delta.
Vinnerene vil bli annonsert i forbindelse med lanseringen av den nye Klanscden.
Økonomi
I ett spesielt år med en rekke spesielle investeringer for framtida, har Klanen
pådratt seg et lite underskudd i 2017. Årsresultatet inkludert renteutbytte
(som i henhold til vedtektene skal fordeles til Klanens fond) viser et overskudd
på omlag 110 000 kroner, og det er neppe stor grunn til bekymring for neste år.
Klansstyret, 7.3.2018
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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
Merkelig nok finnes det folk som helt frivillig bruker fritida si på å betale
regninger og holde sirlig oversikt over dette. Slike folk omtales ofte som
"økonomigruppa". Økonomigruppa sørger for at fakturaer blir betalt (sånn
omtrent hver fjortende dag), at utlegg til sytråd og maling blir refundert (og du
kan banne på at sytråden blir kjøpt dagen etter en utbetaling) og at det blir ført
regnskap sånn at styret og årsmøtet veit hva pengene er brukt til (sytråd).
Etter flere år med velsignet stabilitet i økonomigruppa har vi fått noen klare
påminnelser om hvor avhengige vi er av noen få enkeltpersoner, men takk og
pris har vi klart å få på plass ny nettbanksjef i løpet av året.
Marit Nyborg

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 28.2.2018, vil referat fra Spenn og
Sånn bli publisert seinere.
Klanen har vært representert i styret med Lars Oppi og Gjermund Nordtug.

Årsrapport for EngaTifo 2017

Året startet med den fantastiske flaggmosaikken på Jordal Amfis siste kamp. En
konge-Tifo som ble en realitet takket være et godt samarbeid mellom EngaTifo
og Ikaros. Dette samarbeidet fortsatte videre utover sesongen og vil fortsette i
år også. Etter at Jordaltifoen var lagt bak oss begynte vi med å male nye
hengebannere. Vel, nye og nye. Remakes av gamle bannere fra Bislett tida.
Sydd, tegna opp og malt på Jordal Skole. Et sted vi håper å få godt nytte av i
2018.
Etter mye om og men i 2016 blei 2017 et Pyroår! Røyk, blink og bluss blei henta
av folk fra både EngaTifo og Ikaros på Nadderud rett etter seriestart. Så da var
det bare å sette i gang med å sende søknader. Noe undertegnede har erfart bør
gjøres i god tid i forveien. Første pyoshow var hjemmet mot fugla med røyk,
blink og bluss. Et pent show, men langt i fra det som skulle komme mot Brann
på egen stadion. Men før pyroshowet mot fugla var første Tifo, en bortetifo.
Mot Odd. En enkel tostangstifo laget på Jordal Skole sammen med Ikaros.

Klanens årsmøte 2018

Side 9

Sommeren derimot kunne godt hvert bedre. For ofte var det dårlig oppmøte
bland både EngaTifo og Ikaros. Opptegninga av St.Halvardtifoen å første
maledugnad av motivet funka bra, men etter det skulle det ta hele sommeren
for å få malt en OH!
Høsten var i anmarsj og åpningstifoen var det eneste vi fokuserte på. En
mosaikktifo på alle fire sider av stadion. Fantastisk arbeid av alle som var med
på å rulle og rigge mosaikkark. Denne tifoen går nok ned i historiebøkene.
Ellers et sabla bra pyroshow mot Brann og et ikke vellykka pyroshow mot
Molde. Vi har alle blitt enige om at blå bluss skal aldri bestilles igjen.
St.Halvardtifoen kom mot Ålesund å mange av oss hadde nok sett for oss et
mye bedre utfall en som det ente opp som. Men her har vi lært av våre feil, noe
man ikke kommer unna.
Det var 2017.
2018 derimot kommer til å bli noe helt annet. EngaTifo har sammen med Ikaros
planlagt hva vi skal gjøre i 2018. Ingen konkrete tifoideer blei slått fast, men vi
har bestemt oss sånn noenlunde hvilke kamper vi skal prioritere. De fleste i
rommet var gira på et pyroshow hjemme mot godset. Allerede 26. mai er det
tid for Åråsen, og i fjor blei det dessverre ikke noe Tifo der. Men i år skal dette
derbyet virkelig våkne med en skikkelig bortetifo som vi er kjent for å ha på
Åråsen.
Ellers håper vi på å gjennomføre en mosaikk enten hjemme mot fugla, brann
eller RBK, da disse trekker flest folk. Ellers, så bestemte vi oss for at årets
bortetifo (se bort fra Åråsen) skal bli på Sør-Arena mot Start. Kampen er 14.
april og med en positiv seriestart pluss godvær, kan dette trekke en god del
folk. Da kan vi f.eks. kjøre en enkel flaggmosaikk med et banner foran. Noe som
er lett å rigge pluss å frakte ned med buss eller tog.
Men hvis vi ser bort i fra konkrete tifoer, er både EngaTifo og Ikaros sitt største
mål i år å få oppheng på supportertribunen. (dvs vinsjer/heiseanordning) i
taket). EngaTifo er usikre på hva som er avtalt mellom klubb og Klan. Hvem skal
vi henvende oss til i klubben? Står vi ene og alene om finansieringen? Eller har
klubben sagt at de skal spytte inn en slant for oppheng?
En annen viktig ting for oss er lokaler for opptegning. Hva er statusen på
Vallhall? Siden klubben ikke har kontorer der lenger, så har jeg blitt fortalt at
det blir vanskeligere å få lånt Vallhall til opptegning. For vis det skulle være
mulig å leie et annet sted eller leie Vallhall (ikke låne) kan det brukes på
budsjettet til EngaTifo?
Philip Madsen, Leder EngaTifo
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Turgruppa

For å kunne frakte Klansmedlemmer til Vålerengas kamper, er Klanen avhengig
av å leie en buss innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Vi har samtidig satt
krav til at kjøretøyet skal være i vegsikker stand. Dette er utleiers ansvar.
I 2014, 2015, 2016 & 2017 har Klanen leid Bohembussen. En buss som oppfyller
Klanens krav til buss:
a) For å sikre økonomisk forsvarlig drift og ha kontroll på utgiftene, leier Klanen
Bohembussen for en fast sum i måneden. Denne summen skal dekke
driftskostnader. Avtalen sier videre at ved andre uforutsette hendelser/utgifter,
skal styret i Klanen gjøre løpende vurderinger på inndekning.
b) For å sikre vegsikker drift, er Bohembussen til jevnlig vedlikehold. I de siste
årene har bussen vært hos Mercedes-godkjente merkeverksted. Bussen er EUgodkjent.
Etter EU-kontrollen i august 2017 ble bussen ikke godkjent. Vi kjørte ut
«forbedringsperioden» - til og med Stabæk borte. Etter det blei bussen solgt og
pengene lagt inn i leie av ny buss. Bla til foliering. For de siste kampene leide vi
en ny buss. Dette gjorde at turkostnadene per måned gikk noe opp noen tusen
kroner.
Klanen har tegnet avtale om kjøring på alle kamper også for sesongen 2018.
Avtalen er inngått mellom Klanen og Foreningen Bohembussen om frakt av
supportere til alle bortekamper det er forsvarlig å kjøre til.
Samarbeid med andre busser
Klanen har også et godt forhold til andre busser. Før årets sesong er i gang har
Klanen hatt møte med Vertshusbussen, Enga Romerriket, Ultrasbussen og
Drøbaksbussen (det var de som kunne delta). Klanen ønsker å øke innsatsen for
å styrke dette samarbeidet i årene som kommer. Det første enkle tiltaket vi vil
gjennomføre er å annonsere bedre for alle busser og deres turopplegg.
Årets tur i 2018 gjenoppstår i samarbeid med SK og klubben. Vi reiser til
Kristiansand 14.4. Vi spiller mot Start. Vi leier en pub. Forvent massivt trøkk.
Turgruppa, Jostein Ellingsen
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Medlemsservice

I 2017 var det 5 522 betalende medlemmer. Dette er ned 800 medlemmer i
forhold til antallet betalende medlemmer i 2016. Medlemskapet for 2017
koster 250 kroner. Kontingenten videreføres i 2018.
All informasjon om hvordan tegne medlemskap og annen praktisk informasjon
er publisert på klanen.no. Vi har gjort det sånn at du kan betale og få trykket
kort i Sjappa samme dag 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. Dessverre er det noen medlemmer som ikke klarer å skille
mellom «vipps faktura» og «vipps en venn»-funksjonaliteten i Vipps (og dette
skaper noe manuelt merarbeid for sjappa og medlemsservice, men dette tror vi
vil gå seg til i 2018).
Klanskort
Elektronisk Klanskort er nå på plass for 2018 sammen med de gamle
plastkortene. Første bolk er allerede sendt ut. Kort til resten av våre
medlemmer kommer seinere.
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 og Tone,
samt Frode og Yvonne i Sjappa.
Samarbeidet mellom klanens frivillige og Sjappa fungerer godt og i henhold til
avtale.
Medlemsservice trenger 1-2 flere flinke folk, og ønsker du å bidra samme med
oss, ta kontakt med jostein.ellingsen@gmail.com
Alle andre henvendelser: medlem@klanen.no
Medlemsservice, Jostein Ellingsen
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Hockeygruppa
I 2017 og hittil i 2018 har det vært ny giv i Hockey-gruppa. Dette til tross for
rivning av Jordal og vanskelig økonomi i klubben.
Vi har arrangert 2 turer til Gjøvik med mer eller mindre suksess. Den første var
med tog. I alt 300 personer på toget. Til sammen 1000 tilreisende Vålerenga i
fjellhallen. På Bussturen var det 4 busser med redusert pris og spons fra
Klanen.
På hjemmekamper har vi arrangert gratis tur fra Øst til Furuset Forum ved en
anledning. Hvis det er interesse for dette kan vi sette opp buss i sluttspillet, i
hvert fall hjemme.
Denne nye given vil vi videreføre utover i 2018 og håper på større effekt når vi
kommer hjem igjen på Jordal.
Robin og Joans

KST – Årsrapport 2017
Årsrapporten er utarbeidet med bakgrunn i:
”Handlingsplan 2017 – KST”.
Vår oppfattelse av måloppnåelsen.
Vårt fremmøte på kampene
Andre pkt. fra handlingsplanen

Måloppnåelse:
Hovedmål: Alle i Klanen skal trives på kamp.
Målet ble etter vår oppfatning nådd.
Vårt fremmøte på kampene:
103 vakter på bortekamper /snitt på 7 vakter pr kamp
198 vakter på hjemmekamper/snitt på 13 vakter pr. kamp
Vi hadde 53 vakter i cup`n
Under Showkampen mot Manchester United jobbet KST for VIF. KST har i
2017 også hatt dugnadsoppdrag, for ProSec på Findingsfestivalen og for Ullevål
Stadion på 4 landskamper og Cupfinalen.

Andre pkt. fra handlingsplanen
Det er ingen spesielle hendelser i 2017 som vi mener det bør rapporteres om.
Men det nevnes likevel;
Positivt:
KST har i 2017 tjent kr 46.545 på dugnadsoppdrag.
Vi har i 2017 som i tidligere år fått gode tilbakemeldinger fra klubb, politi, NFF,
vektere, verter og borte arrangører . Vi blir tatt godt i mot på de fleste plasser vi
kommer til og vi får stort sett lov til å styre egne tribuner.
Klanens årsmøte 2018
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Negative:
Gjennomsnittlig oppmøte av KST vakter har gått ned fra 15 til 13 på
hjemmekamper.
Vi har ikke klart å øke rekrutteringen til KST som ønsket, da vi regnet med at de
som sto i Bendit første halvdel av sesongen ville være de samme som "blir
stående" på supporter tribunen vår. Men erfaringen vi har gjort oss på egen
stadion i 2017 er at flere ytrer ønsket om å kunne sitte, i hvert fall i pausen . Vi
tror derfor at en liten del av våre stående supportere vil flytte over til Vålerenga
tribunen i 2018.
Leder KST og SK- kampdag har i år vært Irene Rønnback. SK-kampdag rollen
har vært gjennomført med bistand fra Robert Klarhom, Nina Einlyng og Nina
Røising i hele 2017 sesongen.
Hilsen Irene

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 %.
For Debattforumets del har vi opplevd 3 driftsavbrudd. To av disse har vært
langvarige da avbruddet skjedde på ettermiddagen, og vår driftsavtale
innbefatter ikke feilretting utenfor kl. 08-16 hverdager. De to driftsstansene
varte altså til kl. 08 nesten morgen.
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.
Vennlig hilsen,
Atle Enersen

Klanen.no
Året som har gått har vært et bra år for klanen.no. Lesertallene har økt og det
samme har antall saker som har blitt publisert. Vi er en gjeng på fem stykker
som samarbeider godt og leverer saker jevnt og trutt. Espen B, Lasse L, Trond L
og Atle E har alle bidratt gjennom hele året og det settes naturlig nok stor pris
på. Både sport og tribune har blitt godt dekket, samt nyttig informasjon ut til
medlemmene. Det som kanskje savnes er en litt krassere penn til tider og bedre
dekning av tribunebilder i form av bilder og film. I tillegg til flere bidrag fra
andre. Dette skal forhåpentligvis forbedres i 2018.
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Ellers er det verdt å nevne at hockeyen har blitt dekka bedre enn på mange år.
Atle har nesten daglig lagt ut en ny versjon av "Overblikket", mens
hjemmekampene stort sett har blitt dekka live hver gang (inkludert kampene på
Gjøvik). Det er tøffe sesonger for hockeyen, så fokuset på dem vil vi fortsette,
da de trenger all drahjelp de kan få.
Flyttingen til Vålerenga Stadion har gjort jobben med å dekke fotballen ganske
enkel. Det har vært mye å skrive om, selv om de sportslige resultatene har vært
svært varierende. Men det er ingen tvil om at lesertall og engasjement påvirkes
av resultatene, og de har jo som kjent ikke vært spesielt engasjerende. Nå tar vi
fatt på en hel sesong på egen stadion og da skal fotballen dekkes enda bedre i
2018. Både når det gjelder sport og tribune.
Jonas Nilseng

Klanens Webradio
Kringkastingssjefen og den viseadministrerende assistenten kommer med

årsrapport på et seinere tidspunkt og vi vil publisere den så snart den foreligger.

For Klanens WEB-Radio

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

Børst & Ball
I 2017 ble Børst & Ball arrangert i forbindelse med åpningen av stadion på Valle,
nærmere bestemt lørdag 9. september.
På plakaten sto Ole Henrik Halvorsen, Herreløse, Gatas Parlament, Bjølsen
Valsemølle, Islandsgate og Oslo Ess. Samtlige band leverte fra scenen ute i
teltet, og inne på Øst avsluttet Ole Henrik kvelden med en brakforestilling.
Nytt for alle denne gangen var at arrangementet ble avviklet i helt nye og
uprøvde omgivelser, og i samarbeid med puben på stadion, Øst - med de
konsekvenser det har for innslipp, skjenking, stengetid osv.
Det var altså mange ting som skulle prøves for første gang denne helgen, så her
ble det høstet en del erfaringer - forhåpentlig til senere nytte.
Det som ikke var nytt var selvsagt feststemte og musikkglade supportere! Rundt
1000 mennesker møtte opp og deltok i ballet, noe vi sier oss godt fornøyd med.
Så langt vi kunne registrere var det god stemning og stort sett blide fjes overalt
- til tross for overgira regnguder og en muligens noe tidlig avslutning.

Klanens årsmøte 2018

Side 15

Økonomisk ble arrangementet avviklet i nær balanse, og langt innenfor
budsjettet.
Alt i alt tillater vi oss å konkludere med at Børst & Ball 2017 ble en suksess.
Takk til alle som bidro med stort og smått - spesiell takk til Øst, til rigge- og
ryddegjengen og ikke minst til bookingansvarlige.
Jan-Erik Ullevold Sveen, for arrangementskomiteen
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Ansvarlig lån til Øst – vedtak om
bruk av fond
I årsmøtet 2017 fikk Klansstyret et mandat til å gå videre med opprettelsen av
en pub i stadionkroppen, inkludert muligheten for en betydelig investering. På
det tidspunktet var det ikke mulig å vite hvilke beløper det ville bli nødvendig å
investere, så styret nøyde seg med å slå fast at det var et ønske om å
gjennomføre dette og at eventuell bruk av fondsmidler fra breddefond eller
reservefond måtte vedtas på ekstraordinært årsmøte.
Etterhvert viste det seg at investeringene ikke var like høye som først antatt og
at det er tilstrekkelig med et ansvarlig lån på 605.000 til Øst som vil bli
tilbakebetalt i sin helhet. Klanens styre har ikke innkalt til ekstraordinært
årsmøte fordi dette var beløp som kunne hentes fra 1913-fondet og egenkapital
uten å tappe fondene. Styret kunne derfor fortsette uten vedtak, noe som også
anses som uproblematisk fordi årsmøtet i 2017 ble forespeilet et betydelig
høyere beløp.
Klansstyret ønsker at årsmøtet vedtar at dette ansvarlige lånet kan gis fra
Reservefondet, da dette kun vil midlertidig redusere fondet og sørge for at
fondet på sikt ikke vil reduseres.
Begrunnelse: Ved å gjøre dette unngår vi å tømme 1913-fondet helt.
Forslag til vedtak: Klanen gir Øst et ansvarlig lån på kr. 607.500 som oversendes
fra Reservefondet. Lånet skal tilbakebetales så raskt som mulig når Øst går med
overskudd.
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Forslag til disponering av årets
resultat
Styrets forslag i denne saken er avhengig av utfallet i sak nr. 4. Dersom styrets
innstilling i sak nr. 4 vedtas, foreslår styret en fordeling etter normal modell slik
det er beskrevet i regnskapet for 2017 sendt til revisor (vedlagt).
Dersom styrets innstilling i sak nr. 4 _ikke_ blir vedtatt, foreslår styret følgende
fordeling:
Klanens reservefond:
0 kr
(0 % av utbyttet på 177 066)
Klanensbeddefond:
0 kr
(0 % av utbyttet på 177 066)
1913-fondet:
177 066kr
(100 % av utbyttet på 177 066)
Annen egenkapital:
-66 902kr
(driftsunderskudd -81 841 +
renter 14 939)
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MEDLEMSKONTINGENT, BUDSJETT
OG REGNSKAP
Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2018 er fastsatt til 250 kr både for voksne og barn.

Vedlagt følger
● Regnskap 2017 og forslag til budsjett 2018
● Balanse 2017
● Bevegelse i fondene 2017
● Kommentarer til årsregnskap 2017
● Revisors beretning
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KLANSSTYRETS KOMMENTAR TIL
ÅRSRESULTAT 2017
Inntekter
Klanen hadde i 2017 5 522 betalende medlemmer. Dette er ned 817 betalende
medlemmer fra medlemsåret 2016.
Nedgangen kan delvis forklares av vervekampanjen på slutten av 2016, da vi
mest sannsynlig fikk et kunstig høyt medlemstall, men nedgangen kan sjølsagt
også ha andre forklaringer. Sittende klansstyre har allerede bestemt seg for å
gjøre tiltak for både beholde, men også verve flere medlemmer.
Økonomistyring i løpet av perioden
Styret har hatt et tett samarbeid med økonomigruppa med oppfølging av
Klanens økonomi gjennom året. Dette betyr at vi har hatt en god oversikt over
økonomien. Likevel har året 2017 vært preget av en rekke ekstraordinære
utgifter. Dette kombinert med en nedgang i medlemstallet har ført til et
driftsunderskudd for første gang på flere år. Det er viktig å peke på at enkelte
kostnader som vanligvis ville vært dekket av fond er tatt over driftsbudsjett for
å sikre robuste fond. Likevel tar styret noen grep for å sikre margin på neste års
budsjett.
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FORSLAG TIL BEHANDLING AV
REVISORS BERETNING
Klansstyret foreslår: Beretningen tas til etterretning.
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KLANENS VEDTEKTER
Revidert 16. mars 2017.

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 16. mars 2017

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.
Klanens årsmøte 2018
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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
Klansstyret foreslår ingen vedtektsendringer til Klanens fond.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING

Årsmøtet skal velge inntil sju medlemmer og to varamedlemmer til
Klanens styre. Valgkomiteens innstilling innebærer at styret fortsatt
vil bestå av sju medlemmer. Styremedlemmer velges i
utgangspunktet for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år
av gangen.
Valgkomiteens mandat har vært å sikre et operativt og fullt antall
styre for Klanen i 2018. Valgkomiteen har jobbet med å kombinere
kontinuitet i styret med nye friske hoder, gjerne av en noe yngre
årgang for å sikre framtida. Det er ingen hemmelighet at Klanstyret
til tider har hatt en høy gjennomsnittsalder.
I løpet av året har to styremedlemmer gitt seg av forskjellige årsaker.
Det har derfor vært en god del personer som skulle skaffes, snakkes
med, vurderes og til slutt innstilles eller avventes med til en annen
gang.
Følgende styremedlemmer har et år igjen av sin periode, og er ikke på
valg:
● Erling Rostvåg
● Lasse Lukacs
Valgkomiteen foreslår følgende personer til styret i Klanen 2016:
Styreplass:
● Jostein Ellingsen (gjenvalg for to år)
● Truls Nagell (nyvalg for to år)
● Kathinka Larsen Hem (nyvalg for to år)
Som erstatning for Axel Aspahaug og Anders Berge, som i prinsippet
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begge hadde et år igjen innstilles følgende to personer som faste
styremedlemmer i 1 år.
● Jonas Nilseng Almaas (tidl. vara, valgt for ett år)
● Trond Larsen (nyvalg for ett år)
Varaplass:
● Robin Grov (gjenvalg for 2 år)
● Marthe Bito (nyvalg for to år)
Valgkomiteen har bestått av:
✦ Bengt Agnor Calmeyer
✦ Steffen Moe Angell
✦ Christian Kjellsen
Valgkomiteen har bestått av Bengt Agnor Calmeyer, Steffen Moe
Angell og Christian Kjellsen. Steffen har ikke deltatt på
intervjurunder av familiære årsaker, men har bidratt og vært på post
gjennom hele perioden.
Det har i de senere års årsmøter blitt påpekt at valgkomiteen har en
særlig viktig rolle for og ”få tak i også kvinner” - det har vi forså vidt
vært prinsipielt enig i, men også driti i. Kathinka og Marthe er
innstilt fordi vi har tro på at de kan bidra og ikke minst representerer
unge friske hoder. Ikke fordi de er damer.
En enstemmig valgkomite står bak forslaget. Valgkomiteen har lagt
vekt på å finne en godt balansert sammensetning av personer med
bred bakgrunn og med ulike kompetanseområder.
Under følger valgkomiteens presentasjon av kandidatene:
Jonas Nilseng Almaas
Jonas var vara i fjorårets styre og har operert som fast medlem av
styret etter frafallet. Jonas innstilles dermed som fast for å avslutte 2
årsperioden til Axel.
Trond Larsen
Trond innstilles for ett år for å fylle plassen til Anders Berge. Trond
snakker litt rart, men dialekt kan man sjelden velge - det kan dog
idrettsforening. Trond er et kjent trynet på tribuner og busser
hjemme som borte, har bidratt sterkt på klanen.no og i web-radioen
de siste årene. Ofte observert i lange dype samtaler og
idrettsforeningens ve og vel i Bohemens mørke kroker. Trond har
overbevist valgkomiteen med lang erfaring fra organisasjons- og ikke
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minst organiseringsarbeid med et stort hjerte for Vålerenga og gode
ideer for Klanens framtid.
Jostein Ellingsen
Jostein stiller heldigvis sitt blide og positive vesen til disposisjon i 2
år til. Valgkomiteen forventer organisering av turer til de rareste
steder og muligens en børst og ball eller to med Ellingsen som primus
motor.
Truls Nagell
Truls har vært i de senere års valgkomiteers sikte, men har flere
ganger heller prioritert arbeid med Tifo-gruppa og sikkert en og
annen verdslig syssel i de private sfærer av livet, kritikkverdig med
likefullt forståelig. Truls har heldigvis kommet på gode tanker og
stoler på at Tifo-gruppa kan leve trygt og godt uten hans daglige
oppsyn og er dermed tilgjengelig for styrearbeid. Dette har
valgkomiteen stor tro på.
Kathinka Larsen Hem
Kathinka er et kjent tryne på tribune, bar, Tifo-dugnader og busser
gjennom en årrekke. Kathinka har et bredt kontaktfelt i
supportermassen og har overbevist valgkomiteen med et ønske om å
bidra til Klanens videre utvikling.
Varaer
Robin Grov
Robin er klanstyrets lengstlevende vara og trives godt med det. Robin
som alle andre som har vært i styret en stund vet at det er liten
praktisk forskjell på dette. Robin var tiltenkt en fast plass, men
usikkerhet tilknyttet jobb og rolleblandinger tilser at det tryggeste for
Klanen er å beholde han som vara, helt uavhengig av private
herligheter.
Marthe Bitho
Marthe er som både Trond og Kathinka et kjent trynet på dugnader,
bar, busser og tribune de siste årene. Marthe har vurdert det dithen
at hun nå gjerne vil bidra også i styret. Dette har vi tro på og håper
en varaplass i 2018 utvikler seg til lengre fast fartstid fra 2019.
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KLANSSTYRETS INNSTILLING TIL NY
VALGKOMITÉ
Klansstyret innstiller følgende personer til ny valgkomité:
Christian Falck Kjellsen, Bengt Calmeyer, Jan-Erik Ullevold Sveen
Alle er, i tråd med vedtektene, innstilt for ett år.
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