
Årsmöte	  2012	  -‐	  Blue	  Front	  Support	  
	  
*	  Tobias	  Karlsson	  hälsade	  alla	  närvarande	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
*	  Till	  mötets	  ordförande	  väljs	  Jimmy	  Nordén,	  sekreterare	  blir	  Johan	  Gyllensten	  och	  
justerare	  Tobias	  Karlsson.	  
	  
*	  Fråga	  ställdes	  om	  mötet	  utlysning	  varit	  acceptabel	  vilket	  samtliga	  närvarande	  tyckte.	  	  
	  
*	  Johan	  Gyllensten	  meddelade	  en	  grundläggande	  ekonomisk	  rapport.	  Under	  
verksamhetsåret	  2011/2012	  omsatte	  Blue	  Front	  Support	  	  
64	  847,	  68	  SEK	  och	  föreningen	  har	  ett	  eget	  kapital	  på	  +	  3	  441,48	  SEK.	  
	  
*	  Tobias	  Karlsson	  summerade	  den	  gångna	  säsongen	  vilket	  var	  lyckad	  för	  föreningen.	  
Antalet	  medlemmar	  var	  114	  personer.	  Utöver	  detta	  har	  föreningen	  synts	  mycket	  i	  
massmedia	  och	  fått	  bra	  exponering	  av	  varumärket	  i	  både	  tidningar,	  tv	  och	  radio.	  
Föreningen	  har	  påbörjat	  en	  satsning	  på	  informationsflödet	  genom	  att	  man	  skaffat	  sig	  en	  
ny	  hemsida,	  ett	  twitterkonto,	  en	  telefonsvarare	  samt	  en	  TV	  i	  ishallen	  för	  att	  snabbare	  
och	  enklare	  sprida	  information	  till	  allmänheten.	  	  

Styrelsen	  har	  utökats	  från	  fem	  personer	  till	  sju	  personer	  och	  vi	  har	  fått	  ett	  ökat	  
engagemang	  kring	  medlemmarna	  som	  inte	  deltar	  i	  styrelsen.	  	  
	  
*	  För	  säsongen	  2012/2013	  har	  föreningen	  satt	  upp	  målsättningar	  att	  jobba	  utifrån.	  	  Det	  
är	  styrelsen	  som	  tillsammans	  presenterade	  följande	  målsättningar	  för	  kommande	  
säsong:	  	  
-‐	  Vi	  vill	  ha	  ett	  högre	  antal	  medlemmar	  än	  föregående	  säsong	  
-‐	  Vi	  vill	  bidra	  till	  fler	  arrangemang	  kring	  tv-‐sända	  bortamatcher	  
-‐	  Vi	  vill	  utöka	  vår	  klackverksamhet	  och	  de	  läktararrangemang	  som	  utförs	  under	  
hemmamatcherna	  
-‐	  Vi	  vill	  kvarligga	  på	  ett	  stabilt	  eget	  kapital	  vid	  verksamhetsårets	  slut	  
-‐	  Vi	  vill	  öka	  vår	  omsättning	  till	  75.000	  SEK	  
-‐	  Vi	  vill	  värna	  om	  våra	  medlemmars	  trivsel	  och	  utöka	  informationsflödet	  på	  vad	  som	  
händer	  i	  föreningen	  till	  dessa	  
	  
*	  Medlemsavgiften	  för	  säsongen	  2012/2013	  kommer	  vara	  samma	  som	  föregående	  år	  
(200	  kr	  för	  vuxen,	  100	  kr	  för	  ungdom	  samt	  400	  kr	  för	  familj)	  och	  de	  som	  varit	  medlemar	  
kommer	  få	  ett	  inbetalningskort	  hemskickat	  med	  möjlighet	  att	  förlänga	  sitt	  medlemskap	  
över	  2012/2013.	  
	  
	  



*	  Blue	  Front	  Supports	  förslag	  på	  styrelse	  för	  säsongen	  2012/2013	  var	  följande.	  
	  
Ordförande:	  Jimmy	  Nordén	  
Vice	  Ordförande:	  Johan	  Gyllensten	  
Marknad:	  Tobias	  Karlsson	  
Kassör:	  Conny	  Holmström	  
Sekreterare:	  Martin	  Persson	  
Suppleant:	  Kenneth	  Jonsson	  
Suppleant:	  Marcus	  Jonsson	  
	  
Detta	  förslag	  röstades	  igenom	  av	  majoriteten	  av	  närvarande	  medlemmar.	  	  
	  
*	  I	  föreningens	  stadgar	  gör	  man	  två	  ändringar:	  
På	  förslag	  av	  styrelsen	  byts	  en	  av	  Suppleant-‐posterna	  i	  styrelsen	  ut	  mot	  en	  plats	  som	  
Vice	  Ordförande.	  (§	  4:3,	  MOM	  1)	  

På	  förslag	  av	  medlemmarna	  införs	  till	  nästa	  år	  en	  valberedning	  för	  tillsättandet	  av	  
styrelsen.	  (§	  4:3,	  MOM	  3)	  

Bägge	  förslagen	  röstades	  enhälligt	  igenom.	  	  
	  
*	  Under	  ”Övriga	  frågor”	  diskuterades	  hur	  medlemmar	  kan	  hjälpa	  till	  för	  att	  få	  föreningen	  
att	  växa,	  uppfylla	  sina	  målsättningar	  samt	  arrangera	  fler	  bortaresor.	  	  
	  
Den	  kommande	  säsongen	  vill	  vi	  gärna	  få	  fram	  folk	  som	  kan	  ställa	  upp	  som	  resevärdar.	  
Detta	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  anordna	  fler	  resor.	  	  Diskussion	  fördes	  även	  kring	  att	  hyra	  
minibussar	  då	  medlemsintresse	  för	  en	  match	  inte	  fyller	  en	  stor	  buss.	  	  
	  
*	  Vi	  kollar	  vidare	  efter	  en	  ny	  tifo-‐lokal	  då	  det	  kan	  medföra	  vissa	  problem	  att	  göra	  tifo	  i	  
ishallen.	  
	  
*	  Till	  sist	  vill	  vi	  tacka	  alla	  våra	  medlemar,	  alla	  som	  hjälpt	  oss	  och	  alla	  som	  tagit	  sig	  till	  
ishallen	  under	  förra	  säsongen.	  Vi	  hoppas	  vi	  ses	  igen	  i	  september.	  
	  
*Jimmy	  Nordén	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
Protokoll	  skrivet	  av:	  Johan	  Gyllensten	  
Protokoll	  justerat	  av:	  Tobias	  Karlsson	  
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