
 
 

Årsmötesprotokoll Supporterunionen 7/4 2021 

 

1. Mötets öppnande. 

Joakim Persson förklarade mötet för öppnat 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Joakim Persson valdes till mötesordförande och Karl Holst till mötessekreterare 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes av årsmötet 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Martin Ilg och Fredrik Göransson valdes till justerare tillika rösträknare  

5. Mötets utlysning. 

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts enligt stadgan, dvs 3 veckor innan årsmötet 

6. Justering av röstlängd/medlemslista. 

Röstlängden är den lista på de medlemmar som är med på mötet. Denna justeras vid eventuell 

omröstning.  

7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelser för det gångna året. 

Joakim Persson föredrog verksamhetsberättelsen för 2020 varefter årsmötet beslutade att godkänna 

denna.  

8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Oskar Axelsson föredrog resultat och balansräkningen och årsmötet lade denna till handlingarna. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet  

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

Inga motioner eller propositioner fanns att behandlas.  

11. Val av styrelse för 2021. 

Val av Ordförande – Joakim Persson 

Val av Sekreterare – John Averhäll 

Val av Kassör – Oscar Axelsson 

Val av Ledamöter – Fredrik Göransson, Martin Karlbom, Martin Ilg och Peter Söderling  

12. Fastställande av följande års medlemsavgift. 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt tidigare förslag.  

13. Övriga frågor. 



 
 

Inga övriga frågor fanns. 

14. Mötets avslutning 

Joakim Persson förklarade mötet för avslutat.  

  



 
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Precis som för övriga blev 2020 ett år som vi i Supporterunionen aldrig varit med om tidigare, och 

som vi knappast var förberedda på. Hela verksamheten bygger på att stötta Kalmar FF på läktaren, 

och när det till en början inte ens spelades några matcher alls, och sedan matcher utan publik, så 

blev året för vår del ganska händelsefattigt. 

Medlemsantalet minskade under 2020, från 322 medlemmar under 2019 till 217 medlemmar 2020. 

Det finns såklart flera förklaringar till detta. En är att de naturliga mötesplatserna för supportrar, där 

också stor del av medlemsrekryteringen sker, helt försvann, så som hemmamatcher, pubsamlingar 

och resor. En annan anledning var att vi heller inte marknadsförde medlemskapet i någon större 

utsträckning i våra egna kanaler. Det kändes inte i många delar inte helt relevant, varken med tanke 

på pandemin eller på situationen som laget och föreningen befann sig i.  

Vårt fokus under året blev istället stödet till Kalmar FF, inte minst genom kampanjen #SwishaFörMål. 

Budskapet var att alla pengar som vi nu inte fick lägga på resor och matchbiljetter, kunde vi nu 

istället lägga direkt till föreningen i form av att swisha 50:- per gjort mål framåt. Totalt inbringade 

kampanjen 70 227:- till Kalmar FF. 

Utöver det har det varit en lågintensiv säsong för vår del, där en av höjdpunkterna ändå var en digital 

pubsamling för våra medlemmar i början på säsongen, som var rolig att genomföra och som vi gärna 

kan tänka oss att göra igen om intresse finns.  

 

  



 
 

Resultat 2020 

Antalet medlemmar minskade ca 30% mot 2019, men höjd medlemsavgift (från 150kr till 200kr) 

gjorde så att ersättningstappet inte blev så stort i kronor (ca 6tkr).  

I kampanjen ”swisha för mål” så samlades det in 74tkr som överförts till Kalmar FF, detta inkluderar 

även kvalmatcherna. 

Resorna uteblev nästan helt, en minibuss avgick till en träningsmatch mot Mjällby, dock har vi fått in 

gåvor från 2 företag som velat sponsra resorna till Brage och Sirius 2019, dessa pengar hamnade dock 

på vårt konto först 2020.  

I övrigt är det mindre inköp och avgifter som betalats.  

1/1-2021 hade vi 60tkr på vårt konto.    

 

 

 

Resultat KFFSU 2020

Utfall Anteckning:

Medlemsavgifter 41 168 kr Antal medlemmar 2020 blev 217st (322 - 2019)

Swisha för mål 73 714 kr Insamlade pengar Swisha för mål. 

Resa 21 067 kr Gåvor: 15tkr från Lindgrens handel. 5,8tkr Norden till resor. 

Gåvor/tifo insamling 2 493 kr Gåvor till KFFSU (tifo/resor/verksamhet), 

Totalt ersättning 138 442 kr

Kostnader

Resor

Storbuss 0 kr

Minibuss/bil 675 kr Minibuss träningsmatch MAIF 

Swisha för mål 73 714 kr Överfört till KFF för swisha för mål

Tifomtrl 314 kr Inköp av diverse tifo-mtrl

Lokal 0 kr

Avgifter

Hemsida 0 kr Betalades 2019-12-29

Bank 2 074 kr Banktjänster swedbank

Medlems-app 2 014 kr Cardskipper

Övrigt

Medlemsträffar, mat 0 kr

Övrigt 919 kr Mindre inköp till tävling mm. 

Totala kostnader 79 710 kr

Resultat 58 732 kr Likviditet 2021-01-01 är 60243kr


