Årsmöte Kalmar FF Supporterunion
2019

Dagordning.

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Joakim Persson väljs till mötesordförande och John Averhäll till mötessekreterare
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Melvin Rosenqvist och Mikael Johansson väljs till justerare.
5. Mötets utlysning.
Årsmötet anses ha utlysts i god ordning.
6. Justering av röstlängd/medlemslista.
24 st medlemmar närvarande.

7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelser för det gångna året.
Generellt
Se bilaga. 1
Resor
Se bilaga. 2
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultatet 2018 blev, 11 419 kr i underskott.
Mycket pga resor där varken bussar eller minibussar blivit fyllda, men resan ändå har
blivit av. Styrelsen har när det funnits pengar i kassan velat uppmuntra resandet istället
för att fälla det av ekonomiska skäl.
Balansen i kassan är 11 917 kr.
9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
-

Vision ”Hemmastå” 2019.

Se bilaga. 3
-

Prov av Trumma i klacken.

Med anledning av den nya visionen och historiken kring trummor, ställs frågan till
medlemmarna. Förslaget godkänns av årsmötet.
-

Motion till KFF:s årsmöte.

Medtanke på det turbulenta året i vår förening har KFFSU tagit fram en motion till
Kalmar FFs Årsmöte. Förslaget är att det ska finnas en person från KFFSU i Kalmar
FFs styrelse och valberedning. Hela motionen går att läsa i bilaga 4.
Årsmötet ställer sig bakom motionen.

11. Val av styrelse för 2019.
Val av Ordförande
Årsmötet väljer Joakim Persson till Ordförande.
Val av Sekreterare
Årsmötet väljer John Averhäll till Sekreterare.
Val av Kassör
Årsmötet väljer Oskar Axelsson till Kassör.
Val av Ledamöter
Årsmötet väljer Peter Söderling, Karl Holst, Fredrik Göransson till ledamöter som
omval och Martin Ilg som nyval.
12. Fastställande av följande års medlemsavgift.
Styrelsens förslag för 2020 är 200 kronor.
Förslag på 250 kr ges.
Medlemsavgiften 2020 fastställs till 200 kronor genom röstning.
13. Övriga frågor.
Förslag om att publikvärdarna hänvisar dem som står vid räcket ovanför sektionen ned
till sektionen. Ett förslag som styrelsen tar med sig.
Karl Holst kommer 2019 vara Kalmar FFs SLO.
14. Mötets avslutning
Årsmötet 2019 avslutas.
Justering:
Melvin Rosenqvist

Mikael Johansson

Bilaga. 1
Verksamhetsberättelse, KFFSU 2018
Supporterunionens 2018 blev, liksom för föreningen vi följer, ett mycket händelserikt år. Efter
träningsläger, årsmöten och frusna tår på Gasten brann det till rejält när det kom fram att
Kalmar FF:s styrelseledamot Richard Teern med sitt Ica Borgholm sponsrade laget från Växjö
som vi helst inte nämner vid namn. När KFFSU:s uppmaning till upphörd sponsring och en
ordentlig ursäkt inte uppfylldes kom avgångskravet som ett brev på posten. När inte heller
detta fick någon respons startades en historisk namninsamling från Supporterunionens sida.
Namninsamlingen samlade 62 namn som manade till ett extra årsmöte, men trots det stora
engagemanget ledde det inte till något konkret. Den gången.
Sportsligt gick våren ändå skapligt och efter fyra raka segrar var vi uppe och nosade på
topplaceringar. Sedan kom VM-uppehållet och därefter en sommar där resultaten pendlade
mellan högt och lågt. För SU:s del anordnades en uppskattad bad och grill-uppladdning inför
matchen mot GIF Sundsvall den 21/7, resultatet i matchen behöver vi inte nämna den här
gången.
En turbulent sensommar och höst följde för föreningen, Nanne Bergstrand blev sjukskriven
och Henrik Rydström tog över. Den 19/9 fick Supporterunionens medlemmar förmånen till att
lyssna på Rydströms tankar och idéer inför hösten under ett uppskattat medlemsmöte.
Resultatmässigt blev inte hösten vad vi hoppats på, men vi fick periodvis se en fotboll som
lovade mer. Mycket fokus lades sedan på sista matchen inför ett utsålt Guldfågeln Arena där
vi hade en av årets bättre samlingar på puben bakom hemmastå, liksom ett fint tifo signerat
Röd Mani.
Helgen efter årets sista match arrangerade Supporterunionen Jubileumsfesten – 10 år sedan
SM-guldet. Det blev en mycket trevlig och uppskattad kväll bland isterband och dillstuvad
potatis, bland nostalgi, glädje och gemenskap.
Att sedan det största drevet i föreningens historia bröt ut dagen efter är ett helt annat kapitel,
men vad KFFSU hoppas är att vi kan gå stärkta ur föregående års turbulens och också inse
vilken betydelse vi supportrar har för föreningen.
Medlemsantalet för 2018 uppgick till 293 medlemmar, jämfört med 264 2017, alltså en
ökning med 29 stycken från ifjol, och vi växer för andra året i rad. Låt oss hoppas att trenden
fortsätter när vi nu börjar med digitala medlemskort.

Bilaga. 2
Resegruppens verksamhetsberättelse för 2018
Lokomotiv Moskva 5/2 (Estepona) 7 st
Sarpsborg 8/2 (Estepona) 9 st
Östersund 3/3 (Sv. Cupen) Inget organiserat
----------Häcken 1/4 Dubbeldäckare (70 st)
Norrköping 15/4 Två minibussar
Trelleborg 22/4 Minibuss
Dalkurd 6/5 1 bil
BP 18/5 Två minibussar
Örebro 22/5 1 bil
Göteborg 8/7 Storbuss (39)
AIK 29/7 Minibuss
Östersund 12/8 10 på bortastå (Fr Kalmar, Emmaboda, Växjö, Gbg och Sthlm)
Djurgården 19/8 Minibuss
Assyriska 22/8 (Sv. Cupen) 7-sits
Elfsborg 2/9 Storbuss (36)
Malmö 23/9 Minibuss (inkl. Två tyska liftare)
Sundsvall 8/10 2 st
Hammarby 28/10 2 st 7-sitsbilar
Sirius 5/11 7-sits

Ett glatt gäng startade upp bortaresandet redan i februari när man tog flyget mot sydligare
breddgrader, närmare bestämt Estepona i Spanien. De svenska turisterna fick se Nixon göra 10 efter några sekunder mot Aris Lokomotiv Moskva, men sedan blev det inga fler mål för de
röda under träningslägret.
Hemma i Sverige började Allsvenskan med återbesök på Hisingen i vad som utsågs till
säsongens bästa bortasektion, framröstat av de allsvenska klubbarna och
supporterföreningarna. En dubbeldäckare kom, efter vissa bekymmer, fram till Göteborg och
fick se KFF göra en slät figur och förlora med 1-0. Reseantalet ändå klart godkänt.
Våren flöt på med minibussar och bilar till samtliga matcher, något som inte går att anmärka
på med tanke på avstånd och veckodagar.
Mitt under den heta VM-sommaren sparkade allsvenskan igång igen och KFF åkte och
skåpade ut Blåvitt på Gamla Ullevi i vad som var en av höjdpunkterna ur resesynpunkt.
Storbussen var tyvärr inte mer än halvfull, men stämningen och glädjen överfull.
10 personer fanns på plats på bortastå i Östersund, men man fick resa hem tomhänta, precis
som de stackarna som åkte till Stadsparksvallen i Jönköping och såg KFF åka ur Svenska
Cupen mot Assyriska Turabdin.
Den 2/9 fick vi iväg årets tredje och sista storbuss där vi var 36 på ditvägen och 35 på
hemvägen, men där vi framför allt stod för den klart starkaste prestationen läktarmässigt.
Guliganerna och Yellow Fanatics fick se och höra sig bli utsjungna av lejonen från Småland.
Matchen på plan slutade 1-1.
Nästa anhalt blev Malmö där vi var 7 i minibussen från Kalmar, men blev 9 när två tyska
liftare gjorde oss sällskap. Matchen i Malmö blev ett framsteg jämfört med 2017 då vi
förlorade med 6-0, denna gång klarade vi oss med 4-0 i baken. 2019 kanske vi kan vara nere
på uddamålet.
Två mycket förvirrade själar tog sedan flyget till Sundsvall och fick huttrande åka hemåt
tomhänta.
Mot Hammarby och Sirius i de två sista matcherna kom vi iväg med två respektive en 7sitsbil.
Sammanfattningsvis kan vi ändå se en klar förbättring från 2017 till 2018. Tre storbussar var
samma jämfört med fjolåret, men trumfas av att vi hade en dubbeldäckare i premiären 2018.
Däremot har lägstanivån höjts på ett bra sätt, och bortsett cupmatchen i Östersund i mars har
vi haft folk från Kalmar på plats på samtliga bortamatcher under året, och nästan alltid
minibussar eller bilar. Vi hoppas att den trenden fortsätter och kan utvecklas ytterligare under
2019!

Bilaga. 3
KFFSU:s vision för hemmastå 2019
1. Ta bort stolarna på aktiv sitt. (Ståplatsläktaren ska vara en ståplatsläktare. Om folk har
möjlighet att gå och sätta sig för samma pris kommer folk att göra det. Klacken/capon har
heller inte en reell möjlighet att få dessa människor att delta i sånger och ramsor).
2. Placera ut räcken utgrupperade på sektionen. Räcken finns under östra läktaren.
3. Få på plats en riktig capoplats istället för söndriga lastpallar.
4. Låt ungdomslagens årskort/fribiljetter hamna på denna sektion (som i så fall lätt sväljer
dessa med tanke på utökad sektion).
5. Byt namn från Hemmastå till något annat (Arbetsnamn: Smålandsläktaren/Sydostkurvan). *
6. Satsa på en stor reklamkampanj tillsammans med KFF med budskapet ”Reclaim the
ståplats”. Det ska bli trendigt att stå igen, alla ska vilja vara på ståplats, gamlingar som haft
sittplatser ska komma tillbaka till ståplats, ungdomar, familjer, ALLA ska vilja vara på
ståplats för att det är DÄR det händer. Det ska vara folkets läktare, det ska inte vara
töntigt/fult att vara på stå, det ska vara standard och självklart.
7. Med större sektion och mer folk kommer vi sannolikt behöva en trumma för att hålla takt,
kunna hålla i sångerna över tid och lättare få folk att delta. Opinionen för trumma har svängt
de senaste åren och de som är anti-trumma är troligen i underläge. Grundförutsättningen är
givetvis rätt typ av trumma, rätt trumslagare och att den används i rätt omfattning och vid rätt
tillfällen. På grund av frågans känslighet och prestige ska dock detta förankras på KFFSU:s
årsmöte.
* Sannolikt en fråga för 2020.

Bilaga. 4
Motion om supportrarnas representation i Kalmar Fotbollsförening

Det har varit ett tufft år för oss som trogna supportrar till Kalmar Fotbollsförening. Inför varje
säsong går vi in med små förväntningar men stora förhoppningar. Vi vet att vi kommer få
uppleva de värsta stunderna och de bästa stunderna. Vi kommer få se baklängesmål som inte
vi förtjänar, vi kommer se segrar som får oss att tro på ädla valörer. Det är alltid vår
förhoppning att alla jobbar åt samma håll, att spelarna inser vilken enormt viktig roll de har,
att tränarna känner att de har hela Kalmar bakom sig.
Som officiell supporterförening för Kalmar Fotbollsförening har vi en förväntan inför den tid
som nu ligger framför oss. Nämligen den konflikt som ur tomma intet skapats mellan
supportrarnas villkorslösa kärlek till föreningen och den mer ekonomiskt inriktade
verkligheten bland vissa ledande företrädare kommer läggas till handlingarna och aldrig mer
tas upp.
Alla är vi smärtsamt medvetna om den ekonomiska verklighet som svensk elitfotboll lever i,
inte minst små föreningar utanför storstadsområden.
Men även en förening som saknar ekonomiska muskler i paritet med storstadsföreningarna
borde ha utrymme att tänka på det som gör oss unika.
Även om mjuka värden inte betalar spelarlöner så är det mjuka värden som får människor att
sätta sig i en minibuss en tisdag i oktober för att se Kalmar spela borta mot Örebro. Det är
känslan att det finns något unikt i vår fotbollsförening som gör det värt att satsa tid, kraft och
egna pengar på att finnas där för vår förening, vårt lag och våra spelare.
Tyvärr upplever vi och många med oss att det är just dessa mjuka värden som fått stå tillbaka
till förmån för illa genomtänkta intressekonflikter hos ledande företrädare, bristande
kommunikation mot medlemmarna och en generell känsla av identitetslöshet som inneburit att
fler och fler ifrågasätter sitt engagemang och investeringen i tid och pengar som det kan
innebära att stötta vårt lag i med- och motgång.
I flera andra föreningar både i och utanför den sportsliga världen har man skapat möjlighet för
fler än en åsikt, ett synsätt, att yttra sig även på den exekutiva nivån. Inom politiska partier
ges sidoorganisationer tillträde till styrelser, inom idrottsföreningar ges
supporterorganisationer tillträde till styrelser och inom bolagsstyrelser ges fackliga
representanter tillträde till styrelsen.
Det innebär att det inom dessa styrelser finns representanter som kan lyfta frågor som rör
deras perspektiv, deras uppdragsgivare och deras specifika målgrupp. I de flesta fall beslutar
styrelsen att genom samråd med berörd sidoorganisation adjungera en eller flera personer som
har närvarorätt på styrelsens sammanträden. I flera fall har man ändrat stadgan för att tydligt
peka att en viss plats i styrelsen är vigd för en eller flera sidoorganisationer. Detta bidrar inte

till någon form av splittring utan snarare samarbete, förståelse och respekt. Genom bredd
skapas styrka.
Vi vill poängtera att det inom ramen för föreningens stadgar idag finns möjlighet att
adjungera personer till styrelsen om styrelsen anser att det behövs. Det har säkerligen skett
tidigare också. Men vi anser inte att stadgan så som den är skriven idag garanterar
supportrarna en röst in i föreningens ledning och styrning.
Kalmar Fotbollsförening behöver samla sina krafter och gemensamt arbeta mot nya mål och
hitta tillbaka till vår identitet. Den identitet som samlade Kalmarborna bakom ett lag.
Identiteten som ligger bakom historien om den lilla föreningen i en stad i Småland som med
hårt arbete, lojalitet till lagkamraterna, viljan att vinna och hela stadens stöd i ryggen
bestämde sig för att skapa något stort. Något vi kunde vara stolta över. En förening byggd på
värderingar lika mycket som sunt ekonomiskt tänk. Det är det Kalmar FF som vi vill se igen.
Med anledning av ovanstående föreslår Kalmar FF Supporterunion, genom Joakim Persson,
följande:
1 – att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att under verksamhetsåret löpande adjungera
representant från Kalmar FF Supporterunion i syfte att bredda förankringen inom föreningens
arbete i enlighet med tidigare nämnda anledningar
2 – att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att se över stadgan och till nästa årsmöte
komma med förslag som innebär permanent representation från Kalmar FF Supporterunion
3 – att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att representant från Kalmar FF
Supporterunion även ska ingå i valberedningen för Kalmar FF
4 – att årsmötet uttalar att dialog kring utformning av ovan nämnda förändringar regelbundet
sker med Kalmar FF Supporterunion under verksamhetsåret för att säkerställa fullständig
förankring

