
Protokoll från Blue Front Supports medlemsmöte 24/11-2013  

 1. Mötet öppnades 

 Ordförande Jimmy Nordén förklarade mötet öppnat. Styrelsemedlemmarna gav en kort 

presentation av sig själva.  

2. Information om beställt material 

Styrelsen gav information om att det är nya produkter på ingång. I beställningen är det bland annat 

olika typer av flaggor. Dels flaggor med olika färgkombinationer, flaggor med motiv samt en ny 

staketflagga avsedd för bortaresor. Bilder visades för närvarande medlemmar. Styrelsen har även 

beställt t-shirts, klistermärken och två sorters halsdukar. Det visades bilder även på dessa produkter. 

Produkterna kommer att säljas vid vårt bord under läktaren så småningom.  

Produkternas priser är ej bestämda då man vill avvakta leverans för att säkerställa god kvalitet.   

3. Styrelsens mål 

Ordförande Jimmy Nordén tar upp styrelsens mål. Vi ska bli fler och större. Vi ska vara den sjätte 

spelaren för IKO. Vi vill synas mer utåt och bli mer tydliga med vad vi vill. Vi ska bland annat kolla upp 

möjligheter att göra reklam i diverse reklamblad i Oskarhamn som t.ex. Stadsmagasinet, 

Annonsbladet med mera. Vi ska ställa upp när det är något evenemang i Oskarshamn för att synas 

mer. Styrelsen vill få en bättre sammanhållning inom föreningen. Detta genom att anordna olika 

aktiviteter som tv-spelskvällar. Styrelsen ska även kolla upp möjligheter med att eventuellet spela 

någon hockeymatch mellan medlemmarna. Detta är även ett steg i vårt mål att locka yngre personer 

till att bli medlemmar i föreningen. Betonas bör att vid event som dessa krävs arbetsinsatser från 

medlemmarna såväl som styrelsen. Medlemmar får gärna ta kontakt med förenings ledning om 

förslag på aktiviteter och event.  

4. Klackledarnas vara eller icke vara? 

På det läktarmöte föreningen hade inför säsongen 13/14 bestämde vi oss för att ha två klackledare 

som ska styra sången, ramsorna samt trumman på läktaren. Christoffer Liljegren samt Per Sandberg 

utsågs till klackledare och det beslutades tillsammans med närvarande medlemmar på detta möte att 

de ska få fortsatt förtroende. 

5. Alkohol eller IKO- Vad är viktigast?  

Vi i styrelsen lyfter fram våra åsikter om att det är tråkigt när folk kommer eftersläppandes till andra 

och tredje perioden på grund av att man sitter kvar i puben. Detta leder till att det ibland tar en halv 

period för att komma upp i bra stämning igen.  

Synpunkter som kom upp av medlemmar under denna punkt var att det saknas en klocka i 

medlemspuben vilket leder till att man lätt glömmer bort tiden. Styrelsen förklarar att önskemålet 

har lyfts fram till IKO men att det varit knäpptyst angående detta.  

 



6. Trumman  

Styrelsen går igenom det mål vi satte upp i början av säsongen på läktarmötet.  Styrelsen förklarar att 

man är missnöjd med utvecklingen som blivit med trummandet, eller snarare bristen på utveckling. 

Diskussion uppstod angående beslutet att plocka bort ”puka-trumman” och köra med den stora 

trumman som test.  Synpunkterna av närvarande medlemmar var positivt men vi kom tillsammans 

överens om att en ny trumma behövs för att få en lite dovare taktrumma. Styrelsen kommer direkt 

att leta efter en passande trumma. Tillsvidare kör vi med den stora trumman. Mattias Borg kommer 

att tillsvidare få fortsatt förtroende som trumslagare. Föreningen vill att trummandet sköts av en 

föreningsmedlem.  

7. Nöjda med styrelsen?  

Ordförande Jimmy Nordén ställde frågan om medlemmarna är nöjda med nuvarande styrelse, om 

inte skulle valberedningen åter sättas i arbete. Samtliga närvarande medlemmar uttryckte sig positivt 

för sittande styrelse och dess fortsatta arbete.   

8. Övrigt 

 Styrelsen berättade att vi fått information om att det råder konfetti- och instrumentförbjud i 

hockeyallsvenskan.  Detta är något vi inte visste om och vi kräver att ha ett möte med IK 

Oskarshamns säkerhetsansvarige Johnny Nehls samt klubbchef Martin Svenson. Jimmy Nordén ska 

snarast kolla upp tid för möte. Mer info kommer till medlemmarna så snart mötet har varit.  

9. Mötets avslutande 

Styrelsen tackar för uppslutningen och talar om att man är riktigt nöjd med antalet som närvarade. 

26 medlemmar dök upp på mötet.  
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