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Stefan Baudin, ordförande
Manne Ek, vice ordförande
Sandra Ramke, kassör
Adam Nyström
Anton Nyström
André Jonsson
Fredrik Modig
Per Sundström
Tobias Whalroos

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret och flertalet
möten med representanter för Luleå Hockey. Utöver det även 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 avhandlas här i
kronologisk ordning. Mindre evenemang som till exempel uppladdningar inför matcher
tas inte upp här.
Fansfest. Lördag 27 maj anordnade vi en fest genom att boka Allstar och ordna gratis
shuffleboard, biljard samt dart åt medlemmar. Vi ordnade även gratis inträde samt
köpassage på Färjan.
Premiärmarschen. Genomfördes lördag den 16 september inför hemmapremiären mot
Örebro. Vi hade bokat hela Allstar och ordnat specialpris på mat samt dryck. Vi var på
plats och sålde medlemskap samt souvenirer. BDA-ortestern och Thomas Sundquist
spelade live för oss. Deltagarantalet i marschen uppskattades till drygt 1 500 personer
vilket troligtvis är flest i hockeysverige.

Fackelmarschen. Anordnades torsdag 28 december inför hemmamatchen mot Mora.
Uppladdning på Allstar med specialpriser på mat och dryck. Vi sålde souvenirer samt
medlemskap. Vi hade ordnat 100 facklor som delades ut gratis till deltagare. Marschen
var även en hyllning till Kristofer Börlin och före matchen så spelades ”Lulevisan” i
Delfinen.
Fansens dag. Anordnades tillsammans med Luleå Hockey i Delfinen lördag 3 februari i
samband med hemmamatchen mot Djurgården. Gratis inträde på matchen för
medlemmar i LuleåFans. BDA-orkestern spelade både före och efter matchen. Efter
matchen dök även ett gäng spelare upp. Bra uppslutning och drag.

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.
Vi försökt boka ett tåg till boden för en träningsmatch tisdag 15 augusti men alla platser
bokades upp på egen hand av Luleåsupportrar. Det var drag.
Två bussar till Skellefteå torsdag 23 november 2017 som ställdes in av bussbolaget på
grund av oväder. Vi sponsrade istället två minibussar som fylldes av tappra själar.
En buss till Ö-vik fredag 1 december 2017 för en match i SDHL ställdes in på grund av
bristande intresse. Vi sponsrade istället en minibuss som fylldes av tappra själar.
En tågvagn till Gävle lördag 8 december. Kallades för Drömresan 2 som uppföljning till
fjolårets drömresa med samma koncept. Vi bokade en hel tågvagn med 54 platser men
lyckades av outgrundlig anledning inte sälja alla platser. Vi åkte ned fredag kväll och
hem lördag natt. Som uppladdning hade vi bokat puben Cheers och som avslutning
skapades legendariskt drag på Bilagan. Vi tog 800 kr för resan inklusive inträde vilket
innebar en subvention med drygt 1 000 kr per person.
Fyra bussar till Skellefteå lördag 30 december. Tre av bussarna var ståplats och en buss
sittplats. Alla platser sålde slut i god tid före avresa. Vi tog endast betalt för
matchbiljetten vilket innebar att vi sponsrade resan med drygt 180 kr per person.

Souvenirer och sponsorer
Vi har bedrivit vår souvenirförsäljning primärt i vår egna kiosk bakom H-läktaren i
Delfinen samt vid Delfinens huvudentré och på Allstar i samband med evenemang. Det
har även varit möjligt att beställa vissa souvenirer via webshopen.
Fokus på sponsordelen har varit att behålla samt vårda samarbetet med våra
existerande partners. Vårt tidigare samarbete med Allstar, Max, Meramedia, Elite
Stadshotell, Spelbloggare och Luleå Taxi har fortlöpt.

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. Vi blev 604 medlemmar säsongen 14/15, säsong
15/16 blev vi 507 medlemmar. Inför säsongen 16/17 satte styrelsen det ytterst offensiva
målet att vi skulle nå historiska 1000 medlemmar. Ett mål som vi även nådde och vi blev
blev 1041 medlemmar. Denna säsong satsade vi inte lika hårt på medlemsrekrytering
och blev till slut 912 medlemmar, vilket ändå är det näst högsta medlemsantalet i
modern tid med bred marginal.

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. Säsongen 16/17 drygt 8000 på facebook, 2850 på twitter och 4400 i
forumet. Denna säsong noteras drygt 8100 på facebook, 3100 på twitter, 4500 i forumet
och 1100 på instagram.

Övrigt
Vi har jobbat för en positiv och öppen supporterkultur samt även kämpat för att stärka
den svenska supporterkulturen i allmänhet. Vi har försökt bidra till att vårt damlag får det
stöd de förtjänar och vårt damlag har även fått bäst stöd i världen, men vi är inte nöjda
än. Vi har haft som målsättning att öka engagemanget bland unga och kvinnor. Vi jobbar
aktivt för att motverka alla former av rasism samt sexism och har även lyckats väl med
detta.
Inför säsongen så köpte vi lagjackor och skänkte dem till alla spelare i damlaget. Detta
efter att spelarna i damlaget velat ha likadana jackor som vi tidigare köpt in, men inte
haft nog med pengar till det i lagkassan.
Vi har strävat efter att Luleå Hockey ska återgå till föreningens originalemblem
kallad ”stålmannen” som officiellt klubbmärke. I början av december 2017 träffade
LuleåFans ordförande samt föreningens SLO styrelsen för Luleå Hockey och
diskuterade frågan. Luleå Hockey startade då en utredning som visade att en majoritet
av både medlemmar och säsongskortinnehavare ville se en återgång till
originalklubbmärket. Så blev det även. Luleå Hockey presenterades beslutet, som Luleå
Hockeys styrelse tagit, den 29 maj 2018. Från och med detta datum och för all framtid
så ser Luleå Hockeys officiella klubbmärke ut enligt nedan.

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska situationen för föreningen är mycket stabil. Tifokassan drivs i
LuleåFans regi numera och räknas därför in i det ekonomiska resultatet men exkluderat
denna så är föreningens egna kapital 122 736 kr, efter en ökning med 21 195 kr under
verksamhetsåret. Det egna kapitalet har ökat med drygt 120 000 kr över de senaste fyra
verksamhetsåren.
Föreningens bokföring samt resultat- och balansrapport har granskats och godkänts av
en revisor. Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse finns bifogat.

