Verksamhetsberättelse 2016/2017
Supporterföreningen LuleåFans
Verksamhetsåret 2016-05-01 -- 2017-04-31
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Stefan Baudin, ordförande
Toyne Ringwald, vice ordförande
Sandra Ramke, kassör
Adam Nyström
Anton Nyström
André Jonsson
Manne Ek
Fredrik Modig
Per Sundström

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret och flertalet
möten med representanter för Luleå Hockey. Utöver detta fortlöpande planering,
diskussioner och beslutsfattande via sociala medier.
Verksamhetsberättelsen är författad av styrelsens ordförande.

Evenemang
Vi har under verksamhetsåret genomfört ett flertal evenemang och de större avhandlas
här i kronologisk ordning. Mindre evenemang som till exempel uppladdningar inför
matcher behandlas inte här.
Premiärmarschen. Genomfördes lördag den 17 september inför hemmapremiären mot
Frölunda. Vi hade bokat hela Allstar och ordnat specialpris på mat samt dryck. Vi var på
plats och sålde medlemskap samt souvenirer. Gästade gjorde Lars “Osten” Bergström
som höll sitt tal och BDA-ortestern som rockade lös i sedvanlig ordning.
Uppslutningen var enorm och i marschen så uppskattades deltagarantalet till drygt 1 500
personer vilket mest troligen är rekord för hockeysverige.

Fackelmarschen. Anordnades fredag 30 december inför hemmamatchen mot Brynäs.
Uppladdning på Allstar med specialpriser på mat och dryck. Vi sålde souvenirer samt
medlemskap. Allstar hade tyvärr inte lyckats ordna facklor åt oss och vädret var
katastrofal med regn samt halka. Deltagarantalet i marschen var uppskattningsvis drygt
200 tappra. Glädjande att flera spelare samt tränare från damlaget deltog.
Fest och spelning. Vi hade bokat lokalen Föreningsgatan 7 lördag 21 januari där bandet
Känslans Partisan spelade för LuleåFans medlemmar. Specialpris på mat och dryck i
Guldbaren i Delfinen som höll öppet för oss efter matchen mot Färjestad. Därifrån fixade
vi transport till lokalen. Inträdet var gratis och vi bjöd även på snacks samt dryck. Mycket
lyckad tillställning som förhoppningsvis kan arrangeras igen.
Fansens dag. Anordnades tillsammans med Luleå Hockey i Delfinen lördag 28 januari i
samband med hemmamatchen mot Växjö. Gratis inträde på matchen för medlemmar i
LuleåFans. Allstar bjöd på hamburgare före matchen och BDA-orkestern spelade både
före och efter. Efter matchen dök även ett gäng spelare upp. Mycket bra uppslutning och
drag.
Vi har även arrangerat “Röda Luleå” där vi försöker få alla att visa upp sina Luleå
Hockey-färger och pynta staden inför/under slutspelet. Tyvärr en kort kampanj i år.

Bortaresor
Resor till bortamatcher är en central del av vår verksamhet och en stor del av våra
utgifter är att subventionera resor så att så många som möjligt får möjlighet att se och
stötta Luleå Hockey även på bortaplan. Många resor till bortamatcher arrangeras även
av supportrar själva och glädjande nog har tågåkandet ökat rejält på senare tid. Här
redovisas dock bara de officiella resorna organiserade av oss.
En buss till Piteå lördag 10 september. Sista träningsmatchen inför premiären spelades i
LF Arena mot det Allsvenska laget Modo Hockey. Vi tog 100 kr inklusive inträde och bjöd
således medlemmarna på själva bussresan.
Tre bussar till Skellefteå lördag 26 september. Dagen efter hemmamatch mot just
Skellefteå. Som vanligt dubbla förluster på isen och dubbla vinster på läktarna. Vi tog
200 kr inklusive inträde vilket innebär en subventionering på drygt 100 kr per person.
Två bussar till Skellefteå torsdag 8 december. Galet nog seger även på isen denna
gång. Vi tog 100 kr inklusive inträde och bjöd således medlemmarna på själva
bussresan.

En tågvagn till Gävle lördag 4 februari. Kallades för drömresan av naturliga skäl. Vi
bokade en hel tågvagn med 54 platser och den såldes ut på bara några dagar. Vi åkte
ned fredag kväll och hem lördag natt. Som uppladdning hade vi bokat puben Cheers och
vi stod även för bussresan till och från arenan. Vi tog 800 kr för allt vilket innebar en
subvention med drygt 1 100 kr per person. Själva resan får ses som en stor succé och
förhoppningsvis kan vi arrangera fler tågresor i framtiden.

Souvenirer
Vi har bedrivit vår souvenirförsäljning primärt i vår egen kiosk bakom H-läktaren i
Delfinen samt vid Delfinens huvudentré och på Allstar i samband med evenemang.
Vissa souvenirer har även gått att köpa på Bergvikens Kiosk & Spel men det samarbetet
upphörde då kiosken bytte ägare. Det har även varit möjligt att beställa vissa souvenirer
via webshopen. Tidigt på säsongen fick vi slut på halsdukar men har i dagsläget kvar
många halsdukar och t-shirtar vilket innebär att vi troligtvis inte hamnar i den situationen
igen till hösten.

Medlemskap
Att vi är många medlemmar i föreningen är mycket viktigt för oss då ett stort
medlemsantal borgar för en stark förening. Intäkterna från medlemsavgifterna är även
vår överlägset största inkomstkälla. Föregående säsong blev vi 507 medlemmar vilket
var ett tapp från 604 medlemmar säsongen 14/15. Inför denna säsong satte styrelsen
det ytterst offensiva målet att vi skulle nå historiska 1000 medlemmar. Ett mål som vi
även nådde. Den 12 november 2016 blev vi för första gången i föreningens historia
fyrsiffrigt antal medlemmar. Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut var 1041.

Sociala medier
Sociala medier är viktigt för oss då det är vårt i särklass mest effektiva sätt att nå ut till
våra medlemmar samt Luleåsupportrar i övrigt. I verksamhetsberättelsen för 14/15
noterades det att vi hade drygt 6800 följare på facebook, 1900 på twitter och 3000
medlemmar i forumet. Säsongen 15/16 drygt 7500 på facebook, 2500 på twitter och
4000 i forumet. Nu har vi drygt 8000 på facebook, 2850 på twitter och 4400 i forumet.

Sponsorer
Fokus på sponsordelen har varit att behålla samt vårda samarbetet med våra
existerande partners. Vårt tidigare samarbete med Allstar, Max, Meramedia, Elite
Stadshotell och Luleå Taxi har fortlöpt. Ny sponsor är Spelbloggare.

Administration
Vi har ansökt om befrielse från uppgiftsskyldighet till Skatteverket och fått detta beviljat
fram till och med inkomstår 2020. Detta eftersom vi styrkt att vi bedriver en ideell
verksamhet och det innebär i praktiken att vi inte behöver deklarera de närmsta åren.
Vi har tillsammans med LÅ Ultras startat en gemensam tifokassa dit alla bidrag till tifon
går och pengarna där skall endast användas till tifoverksamhet. Detta lanserades den 4
april och följdes av en mycket lyckad insamlingskampanj som drog in över 80 000 kr till
tifokassan. Tifokassan har ett eget kontonummer på LuleåFans föreningskonto hos
Swedbank och vi har även skapat ett swishnummer kopplat till detta konto.

Övrigt
Vi har jobbat för en positiv samt öppen supporterkultur och även kämpat för att stärka
den svenska supporterkulturen i allmänhet. Vi har försökt bidra till att vårt damlag får det
stöd de förtjänar. Vårt damlag har bäst publikstöd i landet men vi är långt ifrån nöjda än.
Vi har även haft som målsättning att öka engagemanget bland framförallt unga och
kvinnor eftersom det finns en stor utvecklingspotential där.

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska situationen för föreningen är mycket god och vi hade vid
verksamhetsårets slut ett eget kapital på 101 541 kr efter att ha gjort ett positivt resultat
på 37 225 kr. Detta är första gången föreningen har ett eget kapital på över 100 000 kr
och det har vi nått efter en ökning med i genomsnitt drygt 33 000 kr per säsong över de
senaste tre säsongerna.
Föreningens bokföring samt resultat- och balansrapport har granskats och godkänts av
en revisor. Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse finns bifogade.

Resultatrapport för LuleåFans
Verksamhetsår 2016/2017
Organisationsnummer: 897001-7029
Resultat
Kontantkassa
Bankkonto
Skulder
Fordringar
RESULTAT

-12,000kr
51,801kr
13,175kr
-15,751kr
37,225kr

Resultaträkning
Säsong 2016/2017
Intäkter
Försäljning
Medlemsintäkter
Resor
Övrigt
TOTALT
Kostnader
Resor och evenemang
Souvenirer
TIFO
Övrigt
TOTALT

2016-05-01 -- 2017-04-30

12 200kr
181 100kr
77 900kr
114 520kr
385,720kr
2016-05-01 -- 2017-04-30

RESULTAT

172 488kr
31 718kr
5 035kr
139 254kr
348,495kr
37,225kr

Balansräkning 2016/2017
Tillgångar
Kontantkassa
Bankkonto
Fordringar
TOTALT

Skulder och eget kapital
5,436kr Skulder
0kr
96,105kr Eget kapital
0kr Balanserat resultat
37,225kr
Balanserat resultat från föregående år 64,316kr
101,541kr TOTALT
101,541kr

