
Protokoll för Blue Front Support utvecklingsmöte 2014-12-18 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Jimmy Norden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Christoffer Liljegren utsågs till mötesordförande och Kristoffer Persson till mötessekreterare.  

§ 3. Arbetsinsatser- Tifo och Supporterpub 

Situationen som råder idag när det gäller arbetsinsatserna är inte bra. Det behövs fler som kan tänka 

sig hjälpa till med bland annat Supporterpuben och med tillverkning av tifo. Vi i styrelsen vill gärna 

kunna anordna fler tifon och andra arrangemang men det krävs fler som ställer upp. Som det ser ut 

nu är det ständigt samma fåtal personer som ställer upp och det håller inte i längden. 

§ 4. Trumfrågan 

Styrelsen förklarar sin syn på den omdiskuterade trumfrågan och varför man har agerat som man har 

gjort när man valde att plocka bort Joachim ’’Jocke’’ Johansson som trummis för att sedan ta tillbaka 

honom. Det blev för mycket och högt trummande där sången försvann.  Vi i styrelsen ville även ha en 

trummis som var medlem i föreningen, vilket inte Jocke var där och då. Idag är Jocke tillbaka som 

trummis och blivit medlem i föreningen. Vi i styrelsen anser att trummandet blivit bättre vilket 

närvarande personer på mötet höll med om. Trumman ska vara just ett komplement till sången och 

inte något som står i fokus och tar över rösten.  

§ 5. Klackens position  

Styrelsen förklarar varför vi står där vi står idag vilket i grund och botten har att göra med att IK 

Oskarshamn ville ha oss där, så väl spelare som ledare. Med tiden har dock frågan väcks om varför vi 

inte står på kortsidan bakom mål. Vi frågade närvarande personer på mötet vad de tyckte och de 

ansåg att dagens läge inte var bra och flera ville ha klacken bakom mål.  Vi tog ett gemensamt beslut 

att flytta klackpositionen till bakom mål då det har flera fördelar. Bland annat syns tifon mer och vi 

syns vid tv-sända matcher.  Till att börja med gäller den nya positionen de kommande matcherna sen 

görs en ny utvärdering. 

 

 

 

 



 

§ 6. Liten klack = inga tifon- Hur får vi fler till klacken?  

Styrelsen förklarar att vi idag är för få som står i klacken för att t.ex. kunna arrangera tifon och andra 

läktararrangemang.  Varför vill folk inte bidra? Det kom upp flera anledningar från närvarande 

personer på mötet. Bland annat att det är pinsamt, att det är för mycket vi mot dom samt att man 

går med ett kompisgäng där övriga inte vill stå i klacken.  

 Hur går vi tillväga för att locka fler till klacken?  

Styrelsen måste jobba mer aktivt med att sätta gränser. Närvarande personer på mötet menar att 

det är för mycket hat och kritik just nu vilket kan skrämma iväg framför allt de yngre.  Styrelsen ska 

jobba mer aktivt för att sprida en bättre och nyare bild av föreningen, prata med de yngre vid klacken 

och komma ut till skolungdomarna genom t.ex. skolbesök.  

§ 7. Hur får vi fler medlemar?  

Ju fler medlemmar vi har, ju mer kan vi göra. För att få fler att bli medlemmar så ska styrelsen arbeta 

mer aktivt med att marknadsföra föreningen.  Bland annat försöka få till fler sammarbeten med IK 

Oskarshamn, att vi t.ex. kan stå med på deras annons på storbildskärmen vid folketspark inför 

matcher. Lägga ut infoblad i programbladen. Stå med spelarna på flanaden dagen innan match. Kort 

och gott synas mer vid olika evenemang och få till flera dealar med IK Oskarshamn.  

§ 8. Resor 

Styrelsen förklarar hur läget ligger till gällande bussresor. Denna säsong har Blue Front Support 

endast fått iväg en buss, vilket var en gratisresa till Norrköping. Föregående säsonger har det inte 

varit ett problem att fylla ett par bussar per säsong. Styrelsen gav ett exempel på en resa som 

arrangerades till Karlskrona tidigare denna säsong, då anmälde sig endast en person utöver 

styrelsemedlemar.  

Vad gör att folk inte anmäler sig och vad kan styrelsen göra bättre?  

Närvarande personer på mötet menar att det spårar ut för lätt på bussarna med för mycket fylla och 

tjafs. Detta är något som styrelsen ska jobba hårdare med genom hårdare regler, ge ut 

avstängningar, förklara de stadgar som finns innan resan och förklara vad som händer om man bryter 

mot dom samt ha fler bussvärdar på bussarna.  

Vad det gäller systemet med att bara medlemar samt en gäst får åka med fungerar bra. Förslag gavs 

om det kan bli möjligt att ta med flera gäster om man har ett större kompisgäng som vill åka. 

 

 

 



§ 9. Profilprodukter 

Styrelsen visar upp sina nya profilprodukter som man köpt in. Bland annat halsdukar, t-shirt, 

klistermärken och en helt ny cd-skiva. Produkterna kommer säljas under läktaren vid 

hemmamatcher.  

§ 10. Övriga frågor 

- Det kom upp förslag om att det ska arrangeras fler arrangemang. T.ex. tv-spels kvällar samt 

arrangeras kvällar då man spelar fotboll, innebandy eller någon annan sport. Detta för att få en mer 

samhörighet och få bort känslan ’’vi mot dom’’.  

- När ladies hockey night arrangeras den 29/1-2015 så ska vi försöka få med föreningsinformation 

och produkter i den ”goodie-bag” som delas ut.  

§ 11. Mötets avslutande 

 

Christoffer Liljegren tackar för uppslutandet och förklarar mötet avslutat. 

 

Protokoll skrivet av: Kristoffer Persson 

Protokoll justerat av: Tobias Karlsson 


