Protokoll konstituerande styrelsemöte LuleåFans
Organisationsnummer: 8970017029
Luleå 20150721
Närvarande: Stefan Baudin, Sandra Ramke, Toyne Ringwald, Per Sundström, Adam Nyström, Anton
Nyström, Manne Ek, Jonas Hermansson och Patrik Hällgren.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet
Stefan Baudin valdes som ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Sandra Ramke valdes som sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Per Sundström valdes som justerare.
5. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
6. Val av styrelseposter
Styrelsen beslutade att utöver posterna ordförande och
poster/arbetsuppgifter inom styrelsen till nedan angivna personer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

kassör

fördela

Toyne Ringwald valdes till vice ordförande.
Sandra Ramke valdes till sekreterare.
Anton Nyström och Adam Nyström valdes till reseansvariga.
Manne Ek valdes till souveniransvarig.
Per Sundström valdes till ansvarig för sociala medier.
Toyne Ringwald valdes till ansvarig för medlemsförmåner.
Patrik Hällgren valdes till ansvarig för LuleåFans kiosk.
Stefan Baudin valdes till evenemangsansvarig.
Jonas Hermansson valdes till damlagsansvarig.

Ordföranden fick i uppdrag att löpande fördela övriga arbetsuppgifter.
7. Verksamhetsmål för LuleåFans under kommande säsong
Styrelsen beslutade att vi ska ha följande verksamhetsmål under kommande säsong:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Antalet medlemmar ska öka.
Minst 10 000 likes på vår officiella Facebooksida.
Fler deltagare på våra medlemsaktiviteter.
Arbeta för en positiv och välkomnande supporterkultur.
Fler kvinnliga medlemmar samt engangerade i föreningen.
Fler yngre medlemmar samt engagerade i föreningen.
Arbeta för att ungdomar fortfarande ska få gratis inträde till ståplats.
Genomföra aktiviteter för medlemmarna.
Arbeta för att bortastå i Delfinen ska förbättras.

följande

8. Bortaresor under kommande säsong
Styrelsen beslutade att anordna följande bortaresor under kommande säsong:
●
●
●
●
●

Skellefteå 26 september.
Örebro 3 oktober.
Örnsköldsvik 5 december.
Örnsköldsvik 30 december.
Skellefteå 18 februari.

Reseansvariga fick i uppdrag att boka bussar till Skellefteå och Örnsköldsvik. LuleåFans Syd har
i uppdrag att boka buss till Örebro. Priser för resorna beslutar styrelsen senare.
9. Marknadsföring om medlemskap i LuleåFans
Styrelsen diskuterade hur vi ska marknadsföra oss. Följande aktiviteter diskuterades:
● Försöka få spelarna i Luleå Hockey att bli medlemmar i LuleåFans och ta bilder på dem
för att använda detta i marknadsföringssyfte.
● Be medlemmarna lägga upp bilder på sina medlemskort med en speciell hashtag.
● Designa och trycka upp affischer som vi kan sätta upp i arenan och på andra lämpliga
ställen.
● Stå utanför arenan samt i Smedjan och sälja medlemskap oftare.
10. Medlemskort säsong 2015/2016
Per Sundström fick i uppdrag att ta fram en design på hur de nya medlemskorten ska se ut. Vi
kontaktar Luleå Hockey så fort de är tillbaka från semestern och beställer dessa.
11. Medlemskap och resebokningar via internet
Styrelsen beslutade att vi ska fixa en betallösning för medlemskap på hemsidan så att man kan
betala direkt med kort. Resebokningar kan göras över internet för att eventuellt fylla ut platser
som blivit över, men i första hand ska bokningar göras över disk.
12. Inventering av souvenirer
Styrelsen beslutade att anordna en inventeringsfest innan säsongen börjar där styrelsen hjälps åt
att inventera lagret.
13. Kassahantering vid försäljning
Styrelsen beslutade att en sammanställning över försäljningen göras efter varje match av den som
har varit ansvarig för kiosken. Vi förespråkar att folk ska betala med kort så att vi slipper
kontanthanteringen.
14. LuleåFans kiosk (bemanning, hyllor, kylskåp m.m.)
Styrelsen diskuterade hur kiosken kan förbättras samt hur den ska bemannas under kommande
säsong. Följande punkter togs upp:
●
●
●
●
●

Styrelsen beslutade att köpa ett nytt kylskåp till kiosken. Patrik Hällgren fick i uppdrag
att kolla upp vad vi bör köpa för kylskåp.
Styrelsen beslutade att köpa en surfplatta till kiosken som vi kan använda till vår iZettle.
Stefan Baudin fick i uppdrag att beställa detta.
Vi måste se till att vi har väl fungerande wifi för att kunna använda iZettle.
Stefan Baudin fick i uppdrag att ta fram ett schema för hur kiosken ska bemannas. Om
man inte kan ta sitt pass är man ansvarig för att se till att någon annan tar det.
Den som bemannar kiosken får ta dricka från kylen.

●
●

Toyne Ringwald fick i uppdrag att fixa fler hyllor till kiosken och Patrik Hällgren hjälper
till att sätta upp dessa.
Patrik Hällgren fick i uppdrag att fixa en tamburmajor till kiosken.

15. Inköp av högtalare
Styrelsen beslutade att köpa en portabel högtalare modell större. Stefan Baudin fick i uppdrag att
beställa detta.
16. Inköp av souvenirer m.m.
Styrelsen beslutade att köpa in 30 stålmannenflaggor som vi kan sälja i kiosken och på Allstar i
samband med premiärmarschen. Vi bör även beställa Hläktarngrejer, souveniransvarig fick i
uppdrag att ta fram detta.
17. Permiärmarschen
● Styrelsen diskuterade möjligheten att få en trubadur till Allstar via Medborgarskolan,
men valde att tacka nej till erbjudandet.
● Någon bör filma premiärmarschen med drönare. Toyne Ringwald kollar upp om det finns
någon som kan göra det.
18. Fackelmarschen
Styrelsen föreslår att vi bör anordna fackelmarschen den 26 december. Stefan Baudin kollar upp
med Allstar om det funkar för dem.
19. Polistillstånd premiärmarschen samt fackelmarschen
Sandra Ramke fick i uppdrag att ansöka om tillstånd hos Polisen till dessa evenemang.
20. Dampremiären
Dampremiären är samma dag som bortamatchen mot Skellefteå den 26 september. Luleå Hockey
bjuder eventuellt på hamburgare innan dammatchen och så fort matchen är slut går bussarna till
Skellefteå, eventuellt måste vi åka innan matchen är slut. Vi bör försöka få mycket folk till
dammatchen.
21. Övriga frågor
a. Förrådet. Luleå Hockey har inte hört av sig angående vad vi får för nytt förråd när de tar
bort det i källaren.
b. Vi håller en tyst minut för Anton Häggström i samband med premiärmatchen.
22. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras till veckan före SHLpremiären.
23. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Protokoll av Sandra Ramke, Luleå 20150721

Justerat av Per Sundström, Luleå 20150722

