
Blue Front Support årsmöte 2015-06-14 
Närvarande: Christoffer Liljegren, Tobias Karlsson, 

Tobias Fallebo, Joakim Johansson, Andreas Hauge, 

Tom de Vries, Fredrik de Vries, Alexander Liljegren, 

Pernilla Johansson, Martin Persson, Martin Svenson,  

Joakim Magnusson, Per Sandberg 

 

§1 Mötets öppnande 
 

Christoffer Liljegren hälsade välkommen 
förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötesordförande samt mötessekreterare 
 

Mötesdeltagarna valde enhälligt Christoffer Liljegren till mötesordförande samt  

Tobias Fallebo mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare samt rösträknare 
 

Till justerare samt rösträknare valdes Tobias Karlsson. 

 

§4 Fråga gällande mötets utlysande 
 

Mötesdeltagarna godkände mötets utlysande. 

 

§5 Godkännande av dagordning 
 

Föreslagen dagordning godkändes av mötesdeltagarna. 

 

§6 Summering av verksamhetsåret 
 

Christoffer Liljegren redogjorde i korta drag för föregående verksamhetsår. 

 

Totalt genomförde tre bortaresor (Mora, Norrköping och Ängelholm). En resa till 

Karlskrona fick ställas in på grund av dålig uppslutning.  

 

Blue Front Support ansvarade under året för att bemanna medlemspuben i Arena 

Oskarshamn. 
 

Under året togs även CD-skivan ”Mitt vackra Oskarshamn” fram. 

 

Fyra tifon genomfördes under året. 

 

§7 Genomgång av målsättning för verksamhetåret 
 

Öka omsättning till 75kkr per verksamhetsår 

 

 Föreningen hade som mål att inför föregående verksamhetsår öka omsättning 

 till 75kkr, en målsättning som inte uppfylldes, för mer info se §9. 
 

  



Stabilt eget kapital 

 

 Medlemmarna var överrens om att föreningen efter varje verksamhetsår ska 

 ha ett stabilet eget kapital. Efter innevarande verksamhetsår har föreningen ett eget 

 kapital på 15kkr. 

 

Öka medlemsantalet 

 

 Medlemsantalet i föreningen ökades från året innan och uppgick till 139 stycken och 
 målsättningen uppfylldes. 

 

TV-sända bortamatcher 

 

 I samband med att BFS gick in och drev IKOs medlemspub föregående säsong 

 sattes en målsättning att TV-sända bortamatcher. Efter diverse teknikstrul och 

 tidsbrist kan vi konstatera att denna målsättning inte uppfylldes då inga matcher 

 sändes i puben. 

 

§8 Framtagning av målsättningar för kommande verksamhetsår 
 

Mötesdeltagarna tog gemensamt fram följande målsättningar inför kommande 
verksamhetsår: 

 

- Anordna flera bortaresor än föregående år (minst fyra stycken.) 

 

- Fler tifon än föregående säsong (minst fyra stycken). 

 

- Blue Front Support ska synas mer i marknadsföringssynpunkt. 

 

- Föreningen ska arbeta för att fler av medlemmarna aktivt står i klacken 

  under matcherna. 
 

- Föreningen ska under kommande verksamhetsår öka medlemsantalet. 

 

- Föreningen ska efter avslutat verksamhetsår inneha ett stabilt eget 

  kapital. 

 

§9 Ekonomisk genomgång 
 

Joakim Johansson redogjorde för föreningen ekonomi. Efter avslutat verksamhetsår 

slutar omsättningen på 62kkr och årets resultat är +9kkr.  

 
Under året har vi ökad sponsorinkomsterna från 14kkr 2013-14 till 21kkr 2014-15.  

 

§10 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
 

Mötesdeltagarna beslutade att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår ska 

ligga kvar på samma nivå som tidigare år. Vuxen 200, Ungdom 150 och Familje-

medlemskap 400kr (Två vuxna, två barn). 

 

  



§11 Fastställande av stadgar för kommande verksamhetsår 
 

Mötesdeltagarna ansåg gällande stadgarna var tillräckliga och hade inga förslag på 

ändringar. 

 

§12 Valberedningens förslag av styrelse för kommande verksamhetsår 
 

Valberedningen har utgjorts av Martin Svenson ordförande, Mattias Gustavsson och  

Joakim Magnusson. 

 

Ordförande i valberedningen Martin Svensson redogjorde för deras arbete och 

presenterade förslag till Blue Front Support styrelse för kommande verksamhetsår 

enligt nedan: 
 

Christoffer Liljegren Ordförande 

Martin Persson Vice ordförande 

Pernilla Johansson  Kassör 

Tobias Fallebo  Sekreterare 

Tobias Karlsson  Marknad 

Fredrik de Vries  Ledamot 

Rickard Ottosson  Ledamot 

 

Mötesdeltagarna beslutade enhälligt att anta valberedningen förslag och tackade 
samtidigt valberedningen för ett gott arbete. 

 

§13 Övriga frågor 
 

Medlemsenkät 

 

En medlemsenkät kommer att tas fram i syfte att få in synpunkter från 

 föreningens medlemmar, hur vi ska engagera flera, föreningens 

 framtoning, förbättringsmöjligheter etc. 

Styrelsen tar med sig förslaget och diskuterar det vidare på 

 nästkommande styrelsemöte. 
 

§14 Mötets avslutande 

 
Mötesordförande Christoffer Liljegren förklarade mötet avslutat och tackade för visat 

intresse. 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Christoffer Liljegren   Tobias Fallebo 

Mötesordförande   Sekreterare 

 
_______________________________ 

Tobias Karlsson 

Justerare 


