
Protokoll	  för	  Blue	  Front	  Supports	  årsmöte	  2014-‐08-‐06	  

	  

§	  1.	  Mötets	  öppnande	  	  

Johan	  Gyllensten	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

§	  2.	  Val	  av	  mötesordförande	  och	  mötessekreterare	  	  

Johan	  Gyllensten	  valdes	  till	  mötesordförande	  och	  Kristoffer	  Persson	  till	  mötessekreterare.	  	  

§	  3.	  Val	  av	  justerare	  tillika	  rösträknare	  

Christoffer	  Liljegren	  valdes	  till	  justerare	  och	  rösträknare.	  

§	  4.	  Fråga	  kring	  mötets	  utlysande	  	  

Närvarande	  personer	  på	  mötet	  tyckte	  upplysningen	  var	  bra	  till	  detta	  möte	  då	  information	  
fanns	  att	  få	  både	  via	  sociala	  medier	  samt	  utskick	  av	  nyhetsbrev	  till	  e-‐post.	  	  

§	  5.	  Godkännande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  godkändes.	  

§	  6.	  Summering	  av	  verksamhetsåret	  

Johan	  Gyllensten	  berättar	  om	  verksamhetsåret.	  	  

Bland	  de	  stora	  nyheterna	  är	  att	  Blue	  Front	  Support	  har	  tagit	  över	  bemanningen	  i	  
medlemspubenpuben	  som	  finns	  i	  Arena	  Oskarshamn.	  	  Det	  blev	  totalt	  två	  anordnade	  
bussresor	  under	  säsongen	  som	  gick.	  Planering	  och	  inköp	  av	  produkter	  till	  ny	  souvenir-‐shop	  
som	  kommer	  startas	  upp	  till	  säsongen	  2014-‐2015.	  Under	  verksamhetsåret	  hade	  föreningen	  
137	  medlemmar.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

§	  7.	  Summering	  av	  uppsatta	  målsättnignar	  2013/2014	  

Johan	  Gyllensten	  gick	  igenom	  summeringen	  av	  de	  uppsatta	  målen	  för	  säsongen	  2013/2014.	  

-‐	  Vi	  vill	  ha	  ett	  högre	  antal	  medlemmar	  än	  föregående	  säsong-‐	  Inte	  nöjda	  med	  resultatet	  då	  
det	  blev	  färre	  medlemmar	  än	  föregående	  säsong.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  bira	  till	  fler	  arrangemang	  kring	  tv-‐sända	  bortamatcher-‐	  Delvis	  nöjda	  med	  resultatet.	  
Vi	  hade	  flera	  arrangemang	  anordnade	  men	  intresset	  från	  medlemmarna	  var	  svagt.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  återföra	  en	  uttalad	  tifogrupp	  i	  föreningen	  där	  en	  person	  bar	  ansvaret-‐	  Misslyckades	  
med	  denna	  punkt	  men	  det	  fanns	  folk	  som	  hjälpte	  till	  vid	  behov.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  kvarligga	  på	  ett	  stabilt	  eget	  kapital	  vid	  verksamhetsårets	  slut-‐	  Ja,	  målet	  uppfylldes	  
då	  ekonomin	  är	  stabil.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  öka	  vår	  omsättning	  till	  75	  000	  kr-‐	  Misslyckades	  med	  detta	  då	  vi	  hamnade	  på	  54705	  
kr.	  Färre	  antal	  medlemmar	  än	  väntat	  och	  mindre	  bussresor	  än	  väntat	  vilket	  gjorde	  att	  
inkomster	  utgick.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  införa	  någon	  form	  av	  sånghäfte-‐	  Målet	  uppfylldes.	  Sånghäfte	  finns	  på	  hemsidan.	  	  

	  

§	  8.	  Framtagning	  av	  nya	  målsättningar	  2014-‐2015	  

Styrelsen	  berättade	  om	  de	  nya	  målsättningarna	  som	  satts	  upp	  inför	  säsongen	  2014-‐2015	  

-‐	  Vi	  vill	  öka	  omsättningen	  till	  75	  000	  kr.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  ha	  ett	  högre	  antal	  medlemmar	  än	  föregående	  säsong.	  

-‐	  I	  samband	  med	  övertaget	  av	  puben	  i	  ishallen	  så	  vill	  vi	  också	  bidra	  till	  fler	  arrangemang	  kring	  
tv-‐sända	  bortamatcher.	  	  

-‐	  Vi	  vill	  ligga	  kvar	  på	  ett	  stabilt	  eget	  kapital	  vid	  verksamhetsårets	  slut.	  

	  

	  

	  



	  

§	  9.	  Besked	  kring	  föreningens	  ekonomi	  

Joacim	  Johansson	  gav	  besked	  angående	  ekonomin.	  

-‐	  Under	  verksamhetsåret	  fick	  vi	  in	  54	  765	  kr.	  

-‐	  Under	  verksamhetsåret	  hade	  föreningen	  utgifter	  på	  67	  436	  kr.	  

-‐	  Föreningen	  gör	  ett	  minus	  på	  12	  671	  kr	  detta	  verksamhetsår.	  	  

-‐	  Vid	  bokslutet	  av	  verksamhetsåret	  så	  har	  Blue	  Front	  Support	  ett	  eget	  kapital	  på	  10	  839	  kr.	  

Största	  orsakerna	  till	  minusresultatet	  var	  medlemsresan	  till	  Karlskrona	  som	  föreningen	  bjöd	  
på,	  resan	  till	  Karlskoga,	  utgifter	  för	  porto,	  nya	  flaggor,	  reklammateiral	  samt	  produkter	  till	  
souvenirshopen.	  	  

§	  10.	  Fastställande	  kring	  medlemsavgifter	  2014-‐2015	  

Samma	  medlemsavgifter	  som	  föregående	  säsong.	  200	  kr	  för	  vuxna,	  100	  kr	  för	  barn	  och	  
ungdomar	  under	  18	  år	  samt	  400	  kr	  för	  familj	  (2	  vuxna+2	  barn).	  	  

§	  11.	  Fastställande	  stadgar	  2014-‐2015	  

Stadgarna	  lämnas	  orörda	  med	  undantaget	  att	  föreningen	  ändrar	  perioden	  för	  
verksamhetsåret.	  

§	  12.	  Presentation	  av	  förslag	  för	  styrelse	  2014-‐2015	  

Jimmy	  Brun	  från	  valberedningen	  presenterade	  förslaget	  för	  styrelsen	  2014-‐2015	  

Ordförande-‐	  Jimmy	  Nordén	  

Vice	  ordförande-‐	  Christoffer	  Liljegren	  

Marknadsansvarig-‐	  Tobias	  Karlsson	  

Kassör-‐	  Joachim	  Johansson	  

Sekreterare-‐	  Kristoffer	  Persson	   	  

Ledamot-‐	  Andreas	  Hauge	  Sjöstrand	  

Ledamot-‐	  Tobias	  Fallebo	  	  

Närvarande	  medlemmar	  röstade	  för	  den	  nya	  styrelsen	  som	  därmed	  tillsattes.	  	  



	  

§	  13.	  Övriga	  frågor	  	  

-‐	  Förslag	  om	  att	  flytta	  klacken	  kom	  upp.	  Något	  som	  kommer	  diskuteras	  vidare	  på	  ett	  medlemsmöte	  
innan	  seriestart.	  	  

-‐	  Fråga	  angående	  när	  ommålning	  av	  puben	  ska	  fortsätta.	  Detta	  kommer	  ske	  när	  klartecken	  ges	  från	  IK	  
Oskarshamn.	  	  

§	  14.	  Mötets	  avslutande	  

Johan	  Gyllensten	  tackar	  för	  uppslutandet	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  

	   	   	   	  

Protokoll	  skrivet	  av:	  Kristoffer	  Persson	  

Protokoll	  justerat	  av:	  Christoffer	  Liljegren,	  Tobias	  Karlsson	  

	  

	  


