
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Protokoll	  för	  Blue	  Front	  Supports	  årsmöte	  2013-‐06-‐16

§	  1.	  Mötets	  öppnande

Tobias	  Karlsson	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

§	  2.	  Val	  av	  mötesordförande	  och	  mötessekreterare

Jimmy	  Nordén	  valdes	  =ll	  mötesordförande	  samt	  Kristoffer	  Persson	  =ll	  mötessekreterare.	  

§	  3.	  Val	  av	  justerare	  och	  Bllika	  rösträknare

Johan	  Gyllensten	  och	  Sanna	  Tolkki	  valdes	  =ll	  justerare	  och	  rösträknare.

§	  4.	  Fråga	  kring	  mötets	  utlysande	  

Närvarande	  personer	  tyckte	  det	  var	  bra	  upplysning	  angående	  mötet.	  T.ex	  via	  Facebook,	  TwiOer,	  
Blue	  Front	  Supports	  hemsida.	  

§	  5.	  Godkännande	  av	  Dagordning

Dagordningen	  godkändes.

§	  6.	  Summering	  av	  verksamhetsåret	  

Johan	  Gyllensten	  gick	  igenom	  sin	  summering	  av	  verksamhetsåret.	  
-‐	  	  149	  medlemmar	  2012/2013	  vilket	  var	  35	  fler	  än	  säsongen	  2011/2012,	  deOa	  gör	  aO	  man	  är	  nöjd	  med	  
antalet.	  
-‐	  Nöjda	  med	  kampanjen	  kring	  cancerfonden	  vilket	  inbringande	  drygt	  7500.	  
-‐ Nöjd	  med	  =fot	  mot	  Djurgården	  som	  också	  gjorde	  så	  medieintresset	  ökade.	  
-‐ Djurgårds=fot	  och	  Cancerfondskampanjen	  gjorde	  aO	  Expressen	  rankade	  oss	  som	  den	  hetaste	  
supporterföreningen	  i	  Sverige	  i	  början	  av	  November.	  
-‐Man	  anordnade	  4	  resor	  =ll	  bortamatcher	  under	  verksamhetsåret	  och	  1	  resa	  med	  IKO	  som	  
huvudsamordnare	  där	  BFS	  sponsrade	  en	  buss.

§	  7.	  Summering	  av	  uppsaIa	  målsäIningar	  2012-‐2013

Tobias	  Karlsson	  gick	  igenom	  de	  målsäOningar	  som	  Blue	  Front	  Support	  saOe	  inför	  2012/2013.	  Dessa	  gicks	  
igenom	  och	  bedömdes	  enligt:	  
-‐	  Vi	  vill	  ha	  eI	  högre	  antal	  medlemmar	  än	  säsongen	  11/12-‐	  Nöjda	  med	  resultatet	  då	  deOa	  uppfylldes.
-‐	  Vi	  vill	  bidra	  Bll	  fler	  arrangemang	  kring	  tv-‐sända	  bortamatcher-‐	  Missnöjda	  då	  deOa	  inte	  har	  uppnåOs.
-‐	  Vi	  vill	  utöka	  vår	  klackverksamhet	  och	  de	  läktararrangemang	  som	  uMörs	  under	  hemmamatcherna	  -‐	  Nöjda	  
med	  tanke	  på	  lyckade	  =fon	  samt	  ökad	  stämning	  vid	  flertalet	  hemmamatcher.
-‐	  Vi	  vill	  kvarligga	  på	  eI	  stabilt	  eget	  kapital	  vid	  verksamhetsårets	  slut-‐	  Nöjda	  då	  ekonomin	  är	  stabil.
-‐	  Vi	  vill	  öka	  vår	  omsäIning	  Bll	  75	  000	  kr-‐	  Drygt	  	  5000	  kr	  faOades	  men	  vi	  är	  trots	  det	  nöjda.
-‐	  Vi	  vill	  värna	  om	  våra	  medlemmars	  trivsel	  och	  utöka	  informaBonsflödet	  på	  vad	  som	  händer	  i	  föreningen	  
Bll	  dessa-‐	  Nöjda	  då	  informa=onsflödet	  fungerar	  bra	  med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  TwiOer,	  Facebook,	  Blue	  Front	  
Supports	  hemsida,	  TV-‐reklam	  samt	  eO	  informa=onsbord	  i	  ishallen.



§	  8.	  Framtagning	  av	  nya	  målsäIningar	  2013-‐2014

Tobias	  Karlsson	  saOe	  upp	  följande	  målsäOningar	  som	  vi	  diskuterade	  och	  fastställde	  vid	  mötet.	  
Mötesdeltagarna	  tog	  =llsammans	  fram	  nya	  målsäOningar	  för	  säsongen	  13/14:
-‐	  Vi	  vill	  ha	  eO	  högre	  antal	  medlemmar	  än	  föregående	  säsong.	  
-‐	  Vi	  vill	  bidra	  =ll	  fler	  arrangemang	  kring	  tv-‐sända	  bortamatcher.	  
-‐	  Vi	  vill	  återföra	  en	  uOalad	  =fogrupp	  i	  föreningen	  med	  en	  =llhörande	  gruppansvarig.
-‐	  Vi	  vill	  kvarligga	  på	  eO	  stabilt	  eget	  kapital	  vid	  verksamhetsårets	  slut.	  
-‐ Vi	  vill	  öka	  vår	  omsäOning	  =ll	  75	  000	  kr.
-‐ Vi	  vill	  införa	  någon	  form	  av	  sånghäbe.	  

§	  9.	  Besked	  kring	  föreningens	  ekonomi

Conny	  Holmström	  gav	  besked	  angående	  ekonomin.	  OmsäOningen	  låg	  på	  drygt	  	  70	  000	  kr	  12/13.	  
Föreningen	  har	  10	  135	  kr	  i	  eget	  kapital.	  

§	  10.	  Fastställande	  kring	  medlemsavgiQer	  2013-‐2014

Samma	  medlemsavgiber	  som	  förra	  året	  (200	  kr	  vuxen,	  150	  kr	  ungdom	  samt	  400	  kr	  för	  familj)	  
Kommer	  fortsaO	  vara	  20%	  rabaO	  i	  IKO-‐shopen	  samt	  aO	  det	  kommer	  gå	  aO	  köpa	  säsongskort	  på	  
ståplats	  för	  1700	  kr	  vid	  medlemskap	  i	  Blue	  Front	  Support.	  Angående	  powerplayer-‐kampanjen	  har	  
vi	  inte	  fåO	  någon	  informa=on	  från	  IK	  Oskarshamn	  om	  deOa	  blir	  av	  i	  år	  eller	  inte.	  Vi	  diskuterade	  
även	  olika	  typer	  av	  paketerbjudanden	  som	  eventuellt	  kan	  komma	  aO	  dyka	  upp.

§	  11.	  Fastställande	  stadgar	  2013-‐2014

Stadgarna	  lämnas	  orörda	  med	  undantaget	  aO	  vi	  döper	  om	  styrelseposten	  ”Suppleant”	  =ll	  
”Ledamot”.	  

§	  12.	  PresentaBon	  av	  förslag	  för	  styrelse	  2013-‐2014

Valberedningen	  (bestående	  av	  Per	  Sandberg,	  Thomas	  Björklund	  och	  Majas	  Nielsen)	  gav	  eO	  förslag	  om	  
styrelsens	  uppbyggnad.	  Följande	  förslag	  gavs:	  

Ordförande:	  Jimmy	  Nordén
Vice	  Ordförande:	  Johan	  Gyllensten
Marknadsansvarig:	  Tobias	  Karlsson
Kassör:	  Joakim	  Johansson
Sekreterare:	  Kristoffer	  Persson	  
Ledamot:	  Christoffer	  Liljegren
Ledamot:	  Mathias	  Borg	  

Förslaget	  godkändes	  via	  aO	  majoriteten	  av	  närvarande	  personer	  röstade	  för	  deOa	  förslag.



§	  13.	  Övriga	  frågor
Övriga	  frågor	  som	  diskuterades	  var:	  

• Medlemspuben.	  BäOre	  öppejder	  innan	  och	  eber	  matcherna.	  Öppet	  vid	  bortamatcher.	  	  
DeOa	  ligger	  dock	  på	  IKO	  och	  BFS	  har	  redan	  framfört	  dessa	  åsikter	  =ll	  dem.	  

• Resor.	  Öppen	  anmälan	  för	  alla.	  Finns	  dock	  ingen	  anledning	  =ll	  deOa	  då	  det	  inte	  varit	  
lönsamt	  vid	  =digare	  =llfällen	  då	  deOa	  =llå=ts.	  Föreningens	  existens	  bygger	  på	  aO	  vi	  har	  
medlemmar	  och	  vi	  bedömer	  det	  =llräckligt	  med	  de	  så	  kallade	  gästkorten.	  Det	  påpekades	  
även	  aO	  den	  resan	  vi	  under	  senaste	  säsongen	  hade	  =ll	  Karlskrona	  med	  två	  fullsaOa	  bussar	  
var	  öppen	  för	  samtliga,	  då	  var	  det	  3	  utan	  84	  personer	  som	  saknade	  medlemskap.	  

• Informa=on.	  BäOre	  informa=on	  som	  t.ex	  folders,	  informa=onsbänkar	  vid	  större	  evenemang	  
som	  La=tud57	  eller	  Tolvskillningsmarknaden.	  

• Klackplaceringen.	  Stå	  kvar	  eller	  flyOa?	  Gemensamt	  kom	  vi	  fram	  =ll	  aO	  det	  är	  fler	  fördelar	  
där	  vi	  står	  idag.	  Möjligtvis	  flyOa	  4-‐5	  meter	  närmare	  miOen	  och	  placera	  oss	  mer	  under	  vår	  
skylt	  på	  väggen.	  

• Mikael	  Lidhammar.	  Cancerbeskedet	  kom	  som	  en	  chock	  även	  för	  oss.	  Vi	  vill	  göra	  något	  
speciellt	  för	  honom.	  Förslag	  som	  kom	  upp:	  Skicka	  blommor,	  banderoll	  vid	  hans	  comeback,	  
fortsäOa	  med	  insamlingen	  =ll	  cancerfonden.	  Blommor	  skickas	  direkt	  medan	  Medlemsmöte	  
kommer	  aO	  kallas	  angående	  resten.

• Träningslägret	  17-‐18	  augus=.	  Bollar	  tankar	  om	  övernaOning	  i	  eventuell	  sporthall	  i	  Ronneby.	  
Transport	  blir	  dyrt	  aO	  hyra	  så	  här	  diskuterades	  privat	  som	  det	  bästa	  alterna=vet.	  

§	  14.	  Mötets	  avslutande	  
	  
Tobias	  Karlsson	  tackar	  för	  uppslutandet.	  EO	  uppslutande	  som	  var	  nyO	  rekord	  då	  15	  personer	  
närvarade.	  Ordförande	  Jimmy	  Nordén	  förklarar	  mötet	  avslutat.

Protokoll	  skrivet	  av:	  Kristoffer	  Persson
Protokoll	  justerat	  av:	  Johan	  Gyllensten	  och	  Sanna	  Tolkki


