
Referat årsmøte 2022 i 2023, Brann Bataljon Øst

Referent: Oda Malene Lorentzen
Dato: 17.2.2023
Sted:  Stavangergata 32, 0467 Oslo, Norge
Tid: 18.00-19.30

1. Godkjenning av innkalling

Varsel er sendt ut 21.januar på mail, det er laget facebookevent og påminnelser i

medlemsschat på facebook.

Innkallingen godkjennes.

2. Godkjenning av referent/møteleder

Møteleder: Johannes Grødal

Referent: Oda Malene Lorentzen

Valgkomite: -

Antall stemmeberettigede til stede: 13

3. Årsberetning/Styrets beretning om BBØ sine aktiviteter 2022

Styret har i 2022 bestått av Oda Malene, Diderik, Kim, PK (nov) og Johannes

Kim Edvin og PK var på NSA seminar 26. og 27.mars. Vi hatt hatt jevnlige styremøter for å

planlegge eventer og fyrebussturer. Det ble arrangert et møte med BBB og DB i forbindelse

med siste serierunde i Bergen. Første samarbeidsmøte i BBØ`s historie. Vi arrangerte

omvisning på stadion i forbindelse med siste serierunde, i samarbeid med Brann. Det har

blitt laget div BBØ effekter som kan bestilles. Vi har kommet oss på Instagram, og fortetter å

være aktiv på Facebook og litt på Twitter

BBØ aktiviter- kamper 2022

Vi var langt nede før sesongstart, det hele begynte med et fryktelig tap på stadion uten sjel

mot KFUM i køppen. Der sto vi og fryktet det verste for årets sesong.. Husekleppen sto nede

på linja og fikk så mye kjeft, men han ba oss om å være tålmodige. Vi alle vet jo hvordan

dette året endte. Han fikk rett. 

1. serierunde - Vi startet årets sesong borte i Trøndelag, Ranheim mot Brann. Der tok vi en

ganske sterk 0-4 seier.  



2. serierunde - Før vi møtte Åsane hjemme i 2. Runde hvor det ble uavgjort mot lillebror..

ingen høydare av en kamp.

3. serierunde - Neste bortekamp var mot Skeid, en kamp i kokende vårvær hvor det var

relativt jevnspilt. 6 minutter på overtid scorer Moberg 3-2 som får alle til å gå av randen, og

flere av oss stormer banen og omfavner spillerne!!  Derfor fikk vi kallenavnet "Kokende

idioter " Og det er jo akkurat det vi er!! 

4. serierunde - Tar vi imot Saftkokerne fra Sogndal, de gjør livene våre sure og det ender med

2 av 2 mulige hjemmekamper med en kjip uavgjort.. også dette en svak forestilling av Brann.

5. serierunde - Møter vi KFUM på lille Ekeberg “stadion” Det er fulle tribuner både på

hjemme og bortetribunen, Selv Erna Solberg var til stede for å se sitt kjære Brann! Kampen

var jevn fram til KFUM fikk en mann utvist på stillingen 1-1 etter det var det enveiskjøring og

kampen endte til slutt 1-5! 

6. serierunde - Hjemme mot Sandnes Ulf ble det en kontrollert 3-0 seier og årets første 3

poenger hjemme!

7. serierunde - Også hjemmekamp, mot Fredrikstad, den ender også 3-0. Nå begynner det å

se bedre ut! 

8. serierunde - Denne gangen reiste vi med årets første Fyrebuss tur, til de mørke skoger i

Kongsvinger, der ble det fullt kok på den slitne tribunen og en grei 1-3 seier!

9. serierunde - Så var det hjemmekamp mot spøkelses laget Mjøndalen, denne gangen var

det ikke et spørsmål om Brann skulle vinne, men heller hvor mye ville Brann vinne med.

Brann endte en lang og trist rekke mot laget fra bygda utenfor Drammen med hele 7-0 seier

og begravde hvert fall en del av spøkelset! 

10. serierunde - Vi reiste nok en gang til Trondheim, og Stjørdal der vi fikk det tøft mot et

relativt lavtliggende Blink lag. Vi klarer å dra i land en 1-2 seier. Vi er i medvind!! 

11. serierunde - Så var det Grorud borte. Vi ordnet en flott tifo i forbindelse med den tragiske

skytingen på London Pub og Per på hjørnet. Der vi lagde et banner og hadde med masse

regnbueflagg for å markere vår solidaritet med pårørende, berørte og skeive. Kampen i seg

selv var helt ok, Brann vinner 0-2 og fortsetter den gode trenden. 

12. serierunde - Brann tar imot Bryne på stadion, Brann vinner greit 2-1.

13. serierunde - Det var klart for årets andre Fyrebusstur, denne gang til det vakre Sørlandet

og Kristiansand leverer deilig sommervær og det er kok på pub før kamp! På stadion er vi vel

like mange, om ikke flere på bortefeltet enn hjemmefans. Kampen er tett og jevn, men Brann

gjør noe ikke start maktet, og Scoret 2 mål. Brann vinner og fortsetter den støe kursen tilbake

til Eliteserien. 



14. serierunde - Hjemme mot det eneste laget vi så for oss at vi skulle konkurrere mot om 1

og 2. plassen. Brann og Stabæk deler poengene på Brann Stadion. 

15. serierunde - Så var det tid for Koketog til Raufoss, i regi av Diaspora. BBØ fikk slenge seg

på og fikk hyggelige priser på toget. Det var en veldig hyggelig togtur før vi ankom Raufoss og

møtte Bergens folket på puben før felles marsj til stadion. Kampen kontrolleres godt av Brann

og vi vinner til slutt 0-5!

16. serierunde - Så har Kongsvinger tatt turen over De syv fjell for å Spille kamp! Brann

kontrollerer kampen greit, Brann vinner greit 3-0 og fortsetter den gode trenden! 

17. serierunde - Så var det tur til Bryne for å hente 3 poeng hem til Bergen. Brann supportere

hadde møtt opp mannsterke! Brann vinner kampen til slutt 1-5! 

18. serierunde - Møter vi Start hjemme, det er en tøff batalje der Brann vinner 1-0. 

19. serierunde - Fyrebane til Bekkestua og Stabæk away. Fullt bortefelt og kokende idioter

overdøver Bærums folket. Brann vinner 1-2 og drar dermed ytterligere ifra Stabæk på

tabellen.

20. serierunde - Brann tar imot Raufoss og Vinner greit 3-0 og fortsetter den gode formen

gjennom en tøff sesong. 

21. serierunde - Sogndal borte er alltid en høydare. Saftkokerne mot Hansa Elskere. Brann

banker sogningene 0-4 og cruiser videre mot Eliteserien!! 

22. serierunde - Ranheim kommer på besøk. Brann kjører over trønderne og vinner til slutt

5-0 og er på god vei mot mål og poengrekord i OBOS ligaen! 

23. serierunde - Årets korteste bortekamp for Brann. Åsane borte. Her skulle Brann

supporterne kjøpe alle billettene, for å gjøre det til en Hjemmekamp. Det ble veldig fullt på

bortefeltet og deler av de andre tribunene. Brann kontrollerer kampen, og vinner til slutt 0-2

24. serierunde - Brann tar imot Grorud. Brann tar kommando fra start og går av banen med

nok en 7-0 seier på Hjemmebane! nå lukter det Obos gull og rekorder!! 

25. serierunde - Vi reiser til Sandnes og møter opp mannsterke og vinner 0-3! 

26. serierunde - Vi tar imot Stjørdals-Blink og spiller flott fotball og går av banen med en

komfortabel 3-0 seier!

27. serierunde Vi reiser til Bygda utenfor Drammen. Taper nok engang. 3-1. Som sagt

tidligere, spøkelset er ikke helt begravd enda. 

28. serierunde - Brann - Skeid, Brann kontrollerte kampen hele tiden og vant til slutt 3-0. 

29. serierunde - Diaspora bydde til fest, BBØ og Bergen møtte opp til fest! BBØ og Bergens

folket ordnet en tifo med konfetti og pyro! kampen er tett til tider, men Brann trekker det

lengste strået og vinner til slutt 1-3



30. serierunde - Siste runde er det tid for tidenes første BBB og BBØ møte, der vi reiste til

Bergen for et møte med Bataljonen, etterfulgt av omvisning på stadion med våre

medlemmer. Før vi drar ned på puben på stadion og fyrer oss opp til årets siste

hjemmekamp. Der vi skal løfte bøtta som et bevis på at Brann er seriemester. Brann vinner

også denne kampen mot KFUM 4-1.

4. Økonomi- Budsjett 2022 / 2023

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Budsjettet for 2023 godkjennes.

5. Kontingent 2023- styrets innstilling er lik pris, som 2022.



Kontingenten à 100kr godkjennes.

6. Valg av nytt styre og varamedlemmer 

PK går ut. Oda Malene og Johannes er på valg.

Vi skal velge nytt styre, og nye varamedlemmer.

Styrets innstilling godkjennes.

Styret ønsker å etablere valgkomite. Oda Malene Lorentzen blir med fra styret, og Jonas Riise

fra medlemmene.

Valgkomite: Jonas Riise og Oda Malene Lorentzen.

Valgkomiteens oppgave er å lete etter nye styre og varamedlemmer, som ved behov kan

presenteres ifbm årsmøte.

Styret og vara- sammensetning bør gjenspeile medlemsmassen.

Det er ønskelig med både gutter og jenter, og i varierte aldersgrupper/erfaring.

7. Ny pub

Styret informerer om prosessen, BBØ sine ønsker og pub. 

BBØ sine ønsker

*få se alle Branns tv-sendte kamper

*sentral beliggenhet

*møtested før bortekamper her i øst der det  ikke er satt opp Fyrebuss, samt samlingsted før

kamper i “nærområdet”

*ølpriser/Hansa øl

*mulighet for å kjøpe mat

Styret har vært i kontakt med flere aktører via mail og på møter. Gledelig har vi vært ønsket



av flere .

Ny fast pub er O`learys på Oslo S- https://olearys.no/oslo-central-station/

Stedet ligger meget sentralt, i 2.etasje.

*Lett tilgjengelig med all form for kollektiv. Tog, buss, trikk og t-bane stopper på

Jernbanetorget/Oslo S.

*Mange skjermer, i freshe lokaler.

*Plass til alle våre medlemmer og fremtidige. Plass til opp mot 300 gjester.

*Perfekt oppmøtested før Fyrebuss, togturer, og kan potensielt være samlingssted før

kampene her i øst.

Vi er også meget stolte å meddele at styret har fått til en avtale rabatterte priser på mat og

øl.

Supporter Meny 274,- (inkl 0,4 Hansa)

Baconburger med fries

Fish ´n´ Chips

Cæsarsalat med Kylling

Supporter øl = 0,4l Hansa uten mat 75,-

- avtalen gjelder kun i forbindelse med Brann sine kamper. Du må også ha på deg en type

supportereffekt/BBØ-effekt; skjerf, bøttehatt, drakt, tskjorte eller lignende. Dette for å kunne

skille oss fra andre gjester, og vise at du er en del av BBØ.

- mat og drikke bestilles vanligvis i baren, og betales av den enkelte ved bestilling.

**Annen type mat/drikke har ordinære priser.

Vi ser fram mot ny sesong på ny pub!

8. Innspill til drift 2023 

Ingen innsendte saker.

https://olearys.no/oslo-central-station/


9. Innsendte saker: Dine saker som medlem- vær med å påvirke BBØ.

Ingen innsendte saker. 

10. Fokusområder / annet – Sosiale treff, Fyrebuss Øst og Vest

Fyrebussturer styret har pekt ut:

Odd - Brann, søndag 16.april 17:00

Sarpsborg 08 - Brann, lørdag 13.mai 17:00

Hamkam - Brann, søndag 06.august (ikke satt)

Sandefjord - Brann, søndag 29.oktober (ikke satt)

Det er muligheter for andre turer, det ser vi når det endelige kampoppsettet er klart.

Priser settes ift hva bussen koster (avhengig av reisetid, om det trengs 1 eller 2 sjåfører), og et

minsteantall.

Sosiale aktiviteter; fyrebord og sommerfest.

Styret ønsker å fortsette det gode samarbeidet med BBB og DB i 2023. Vi samarbeider om Tifo,

puber, møteplasser og andre positive tiltak for å trekke brannsupportere i hele landet på kamp. Det

er positivt for alle at vi dele hverandres innlegg og eventer.

Vi skal fortsatt være en frittstående forening.

https://www.brannoest.no/BBB/ombbo/

Møtet avsluttet 19.30

https://www.brannoest.no/BBB/ombbo/

