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*Ordförande Jimmy Nordén förklarade mötet öppnat med att berätta att det varit ett bra år 

för Blue Front Support (BFS).  Målet att nå 100 medlemmar gick snabbt och det totala antalet 

registrerade medlemmar under den gångna säsongen uppgick till 159 stycken. 

 

* Till mötets ordförande valdes Jimmy Nordén, till sekreterare Johan Gyllensten och till 

justerare Tobias Karlsson.  

 

*Dagordningen Godkändes. 

 

*Kassör Mattias Gustafsson rapporterade om ett bra ekonomiskt första år för BFS. Ett 

plusresultat på cirka 7000 kronor som till största del kommer från sponsorer, bortaresor och 

medlemmar. Denna vinst kommer att användas till inköp av nya medlemskort samt 

tifomaterial. 

 

Medlemsavgiften kommer inte att ändras för 2011/2012 

 

*BFS styrelse för säsongen 2011/2012:  

1. Ordförande: Jimmy Nordén 

2. Kassör: Mattias Gustafsson 

3. Sekreterare: Johan Gyllensten 

4. Marknadsansvarig: Tobias Karlsson 

5. Suppleant: Kenneth Jonsson 

 

Ordförande Jimmy Nordén meddelar att han på grund av privata skäl eventuellt måste säga 

upp sin plats som ordförande under kommande säsong. Styrelsen kommer att i samråd med 

Jimmy Nordén plocka fram tänkbara kandidater för posten. Styrelsen reserverar sig fullmakt i 

beslutet om vem som i så fall övertar platsen som föreningens ordförande.  

*En stor ändring i klubbens stadgar är att styrelsen detta år består av fem personer istället 

för sju stycken som föregående år.  Styrelsens fullmakt kommer även att ändras. Vid nästa 

årsmöte kommer styrelsen att lägga fram ett förslag som medlemmarna sedan har möjlighet 

att rösta för eller mot. Skulle medlemmarna rösta nej till förslaget har styrelsen två veckor på 

sig att lägga fram ett nytt i enlighet med stadgarna.  

 

En annan ändring är att det säsongen 2011/2012 kommer att krävas medlemskap i BFS för 

att få följa med på de bortaresor som BFS anordnar. Man kommer ej heller att få medföra 

egen alkohol på bussarna.   

 

*Fredrik Allarud blir ansvarig för Tifogruppen. Andreas Hauge och Mattias Borg kommer även 

att jobba med detta. Jimmy Nordén har som mål att ordna samma tifolokal som BFS hade 

föregående år.  



Tifogruppen vill även ha hjälp från övriga medlemmar då förra årets tifon gjordes av ett fåtal 

personer som fick lägga ner extremt mycket tid. 

 

* Denna säsong kommer det vara av yttersta vikt att fler medlemmar är villiga att hjälpa 

föreningen i diverse olika uppdrag, Styrelsen kommer ej klara av att vara med vid alla 

tillfällen där BFS ska representeras.  Detta är mycket viktigt, om BFS ska kunna fortsätta som 

förening så kommer hjälp att behövas från våra medlemmar. Om det inte tillförs fler 

arbetskraft från medlemmarna så hotas föreningen av nedläggning.  

 

*Kort diskussion om placering av klack. Förslag på en mindre förflyttning till den BFS skylt 

som finns i ishallen. Denna fråga lär dock bli mer aktuell längre fram. 

 

*Trumman är sönder. Joachim Johansson kollar vad som behövs för att laga den och 

rapporterar sedan ett kostnadsförslag till BFS styrelse. 

 

*Ordförande Jimmy Nordén avslutar mötet. 

 

Protokoll skrivet av: Johan Gyllensten 

Justerat av: Tobias Karlsson 
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