Årsmöte Kalmar FF Supporterunion
2017

Dagordning.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Peter Söderling väljs till mötesordförande och John Averhäll väljs till
mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Måns Linge och Magnus Andersson väljs till justeringsmän.
4. Mötets utlysning.
Godkänns av Årsmötet
5. Justering av röstlängd/medlemslista.
25 st röstande närvarande.
6. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkänns av årsmötet
7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelser för det gångna året.
Resesektionen berättar om det gångna året.
Få resor förra året, men ett antal med högkvalitet med Jönköping Falkenberg och
Östersund som höjdpunkter. Flera minibussresor gjordes när större bussar inte blev av.
Resesektionen blickar nu framåt med Landskronaresan som närmsta mål.
Medlemsansvarig rapporterar att vi haft 255 medlemmar under året, en minskning
med 17 st.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Den ekonomiska rapporten läses upp. Ett resultat på -298 kr rapporteras och kassan
2017-01-01 låg på 19 205 kr. KFFSU har haft ett antal större engångskostnader som
dragit ner resultatet. Bland annat, reparationer av minibuss och en sanering av klotter.
9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Styrelsen ges ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
KFFSU har fått frågan av en medlem om han får starta en inofficiell tysk hemsida i
KFFSUs namn. Årsmötet godkänner förfrågan
11. Val av styrelse för 2017.
Val av Ordförande
Joakim Persson
Val av Sekreterare
John Averhäll
Val av Kassör
Oskar Axelsson
Val av Ledamöter
Fredrik Göransson, Peter Söderling och Karl Holst.
12. Fastställande av följande års medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att det rabatterade priset på 100 kr ska gälla fram till premiären i år
också. Årsmötet bifaller.
13. Övriga frågor.


Peter informerar om möjliga nya förmåner styrelsen jobbar på. Källaren kronan
bl.a. Bortasamlingar på O´Learys.



KFFSU vill försöka få till grillningar och liknande samlingar igen för att öka ”Vi”känslan. KFF har visat intresse för att hjälpa till. Hur ska vi diskutera vidare.



Supporterpuben, diskuteras. Inte spikad, men KFF jobbar hårt. Brandkåren och
Polisen har godkänt puben, men Kalmar Kommun tar beslut om serveringstillstånd
först 28/2 och det beslutet är osäkert än så länge.



Årsmötet tackar av Anna Eriksson och Viktor Tell som är avgående från Styrelsen.
Båda har gjort ett mycket bra jobb och vi önskar dem all lycka i framtiden.



Möjligheten att få föreningsbidrag nämns och ska undersökas.



Premiärtaggning diskuteras medtanke på att premiären ligger på en vardag. Kanske
en förpremiär helgen innan. Förfrågan om spelarbesök ska göras.



Landskronaresan diskuteras. Micke gör reklam och raggar resenärer.



Aktivitetsgrupp som kan hjälpa styrelsen med småuppgifter föreslås. Detta då
styrelsen tappat folk under senaste året som inte gått att ersätta. Aktivitetsgruppen
kan hjälpa styrelsen med allt från sociala medier till att ordna inför aktiviteter eller
hjälpa till vid samlingar.

14. Mötets avslutning
Mötet avslutas.

