Årsmöte Kalmar FF Supporterunion
2020

Dagordning.
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Joakim Persson föreslås som Ordförande och godkänns.
John Averhäll föreslås som Sekreterare och godkänns.
3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Jerker Petersson och Mikael Johansson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Mötets utlysning.
Årsmötet godkänner mötets utlysning.
6. Justering av röstlängd/medlemslista.
Årsmötet beslutar att detta görs vid behov.

7. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelser för det gångna året.
Ordföranden Joakim Persson föredrar verksamhetsberättelserna från KFFSU och
Resegruppen. (Se bilaga 1 och 2)
Styrelseledamot Karl Holst informerar om att det kommer en enkät gällande bl.a.
bortaresor som styrelsen hoppas att så många som möjligt besvarar.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Ordföranden Joakim Persson går igenom den ekonomiska rapporten. (Se bilaga 3)
Tillägg. Föreningen väntar på sponsorpengar för sista bortaresorna under 2019. Det
som nu ser ut som minus på sista raden kommer när sponsringen som rör 2019
kommit in resultera i att året går med plusresultat. Prognosen är att det rör sig om ca
10000 kr plus.
9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
En motion har inkommit om utökat utbud på Pub Johan Akinder.
Styrelsen tar till sig motionen och ska ha en dialog med ansvariga för puben.
11. Val av styrelse för 2020.
Val av Ordförande
Joakim Persson föreslås och väljs till Ordförande.
Val av Sekreterare
John Averhäll föreslås och väljs till Sekreterare.
Val av Kassör
Oskar Axelsson föreslås och väljs till Kassör
Val av Ledamöter

Peter Söderling föreslås och väljs till Ledamot.
Karl Holst föreslås och väljs till Ledamot.
Martin Ilg föreslås och väljs till Ledamot.
Martin Karlbom föreslås och väljs till Ledamot.
Fredrik Göransson föreslås och väljs till Ledamot.
12. Fastställande av följande års medlemsavgift.
Förslaget från styrelsen är att bibehålla medlemsavgiften för vuxna på 200 Kr och för
personer under 17 år på 100 Kr.
Årsmötet bifaller.
Livstidsmedlemskap och olika typer av medlemskap diskuteras.
Styrelsen känner sig inte redo att sjösätta något än, men diskuterar och planerar för att
få till nya möjligheter.
13. Övriga frågor.
Ny inmarschlåt efterfrågas.
Informationen är att KFF har tittat på det, men att det är en kostnadsfråga för
föreningen.
Nya souvenirer efterfrågas.
Detta är en fråga som styrelsen arbetar med. Det är inte fastställt vad som kommer att
tas fram eller hur det kommer säljas. Men ny merchandise arbetas med.
Årskort försäljningen rapporteras gå väldigt bra och vid behovet går det att montera
bort stolar på ”Sydostkurvan” och på så sätt få fler platser på sektionen.
14. Mötets avslutning

Mötet avslutas.

Mötesordförande: Joakim Persson
Mötessekreterare: John Averhäll

Justerare:

Jerker Petersson
Mikael Johansson

Bilaga 1
Verksamhetsberättelse, KFFSU 2019
Om Kalmar FF:s 2019 blev ett av föreningens tyngsta år på länge, både sportsligt och
ekonomiskt, kan vi från Supporterunionens sida åtminstone blicka tillbaka på ett
mycket starkt år ur supporterperspektiv.
Året började med en nyhet där KFFSU gick över från plastkort till digitala
medlemskort. Syftet var att minska administration för att lägga tid till annat,
möjligheten att snabbt kunna bli medlem digitalt och inte minst en enkel väg till
kommunikation direkt till våra medlemmar. Som alltid vid nya projekt fanns en viss
oro över hur det hela skulle tas emot, men när vi nu summerar första året kan vi inte
vara annat än nöjda. För tredje året i rad ökar medlemsantalet, från 293 medlemmar
2018, nådde vi i år över 300-gränsen och landade på 322 stycken. Därtill har vi en
app där vi på ett enkelt och snabbt sätt kan kommunicera ut nyheter och
medlemsförmåner till våra medlemmar.
Efter ännu en förbättring av puben bakom hemmastå under slutet av 2018 hade vi i
början av 2019 en namntävling där puben även skulle få nytt namn och som bekant
kallas puben numera för Pub Johan Akinder.
Även nedanför puben, på själva läktaren hände saker inför säsongen. Räcken
placerades ut på sektionen, vi fick en ny capo-plats på läktaren och efter
årsmötesbeslut bestämdes att även en trumma skulle testas på hemmastå. Vi kan
med stor säkerhet konstatera att samtliga saker på ett eller annat sätt bidrog till en
ökad stämning och ökad publiktillströmning till sektionen. Som exempel kan nämnas
att vi höjde lägstanivån på sektionen från 79 åskådare under 2018 till 206 åskådare
som sämsta siffra. Lägg därtill de två slutsålda matcherna mot Falkenberg och Brage
så kan vi med glädje konstatera ett enastående uppsving som inte gick obemärkt

förbi.
Under året fick vi även se en rad fina tifoarrangemang signerade Supporterunionen
och Röd Mani. På bortaplan ett klassiskt badbollstifo mot Falkenberg, på hemmaplan
fick vi se en vacker overhead-flagga i premiären mot Sirius där några av föreningens
största hjältar genom tiderna hade avbildats. Under sommarmatcherna mot
Djurgården och Hammarby visades ett tifo helt i rödvitt upp och ett annat helt i tema
silver, med anspelning på IF Gothia-emblemet. I hemmamatchen mot Falkenberg
bjöds publiken på två banderoller och ett flagghav plus konfetti i rött, vitt och guld.
En stor del av året kantades dock även av mindre roliga saker. Polisen slog an en hård
och farlig ton gentemot hela supporter-Sverige i och med tillämpningen av
villkorstrappan. Precis som i tidigare krislägen enade sig och organiserade sig
supporterföreningarna och vi såg massiva protester under stora delar av säsongen,
inte minst i omgång 14, där vi mötte AIK på hemmaplan. Tyvärr har inte
polismyndigheten gett mycket till gehör för protesterna, kampen för
supporterkulturen lär fortsätta även under 2020. Här är det fortsatt mycket viktigt att
engagera sig i debatten och förstå vikten av att organisera sig över landet.
Efter säsongen 2019 har vi även haft en omröstning om nytt namn till hemmastå.
Tankar kring detta fanns hos styrelsen redan efter förra säsongen, men blev tvunget att
skjutas på med anledning av tidsaspekten. Inför säsongen 2020 kallar vi nu hemmastå
istället för Sydostkurvan.

Bilaga 2
Resegruppens verksamhetsberättelse för 2019
Öster 23/3 En massa tågresenärer och i egen regi
----------Hammarby sö 7/4 Två minibussar, en 7-sits (23 st) 219 på bortastå
Sundsvall lö 20/4 27 på bortastå
Örebro må 29/4 Minibuss 30 på bortastå
Häcken on 15/5 Minibuss 68 på bortastå
Malmö sö 19/5 Minibuss + bil 145 på bortastå
Falkenberg lö 1/6 Dubbeldäckare (61 st) 174 på bortastå
Djurgården må 1/7 Minibuss 99 på bortastå
AFC lö 13/7 Två minibussar 48 på bortastå
Elfsborg må 29/7 Storbuss (41 st) 90 på bortastå
AIK sö 18/8 Två minibussar 156 på bortastå
Rosengård on 21/8 (Sv C) Minibuss
IFK Göteborg må 26/8 Minibuss + bil 67 på bortastå
Östersund lö 14/9 21 på bortastå
Helsingborg må 30/9 Minibuss 42 på bortastå
Norrköping sö 20/10 Två minibussar 69 på bortastå
Sirius lö 2/11 Storbuss lör, minibuss fre. 292 på bortastå
Totalt på bortastå: 1547 (jfr 1015 säsongen 2018)
Brage 6/11 Storbuss (42 st) 130 på bortastå
Bortaresandet 2019 började redan under försäsongen i genrepet mot Öster på
Myresjöhus Arena. Efter en pubsamling inne i Växjö såg vi sedan bortasupportrarna
sjunga matchen lång på en i övrigt glest befolkad arena där hemmasupportrarna inte
syntes till.
Första bortaresan i allsvenskan styrdes mot Stockholm där tre minibussar rullade från
Kalmar. Totalt antal på bortasektionen uppgick till 219 personer.

Därefter firade vi påsk i Sundsvall med ett underbart gäng rödvita, som på bortastå
räknades till 27 stycken. Vi följde upp med minibuss på en måndag till Örebro, och
minibuss även på en onsdag till Hisingen och mötet mot Häcken. Mot Malmö rullade
en minibuss och en bil och vi kom upp i 145 personer på bortastå MFF.
Sedan följde en av årets höjdpunkter ur resesynpunkt den 1/6 när det var dags för årets
bad- och grillresa till Falkenberg. Skrea strand fick ett traditionsenligt besök innan vi
såg KFF spela 0-0 mot Falkenberg. 174 Kalmarsupportrar befann sig på bortaläktaren.
En måndagkväll under sommaren gick en minibuss till Stockholm och matchen mot
Djurgården som förlorades sent och mot AFC den 13/7 fick två minibussar vända
hemåt Kalmar tomhänta efter en av årets bottenprestationer.
Trots detta lyckades vi ändå få ihop en storbuss till Borås en måndagkväll, vilket
måste anses mycket starkt. Var förlusten mot AFC tung så var avslutet på Elfsborgsmatchen av det grymmare slaget.
Mot AIK fick vi så en efterlängtad bortasegrar och två tappra minibussar firade med
en liten tur förbi Grimsta IP för att vinka till lillebror i mötet mot BP.
Minibuss rullade även till cupmatchen mot Rosengård och en måndag till Göteborg
satte en minibuss och en bil av mot västkusten.
I mötet mot Östersund hade 21 personer hittat till bortastå och fick därefter fira seger
på stadens krogar och barer.
Minibuss rullade en måndag till Helsingborg, två minibussar kom iväg till
Norrköping, trots Kalmar FF:s fortsatta kräftgång i tabellen.
När vi sedan var framme vid årets sista match mot Sirius skickades en förtrupp upp i
form av en minibuss redan på fredagen, innan storbussen följde upp på lördagen och
allihop möttes på en magisk pubsamling i Uppsala innan matchen. På bortasektionen
räknades antalet rödvita till 292, vilket får sägas var fantastiskt.
Som bekant fick vi en bonusresa upp till Borlänge en onsdag i november, och för att
hålla fanan högt fyllde vi en storbuss även där och åkte upp och hämtade hem en 2-0seger som bäddade för att kontraktet kunde säkras på hemmaplan på söndagen.
Summerat kan vi räkna in fyra storbussar på 17 bortamatcher, och förutom matcherna
mot norrlandslagen där resorna gick i egen regi hade vi en eller två minibussar på
samtliga tävlingsmatcher under säsongen. 2018 hade vi sammanräknat 1015 åskådare
på bortasektionerna under året. Motsvarande siffra på de allsvenska matcherna 2019
uppgår till 1547 personer, alltså en ökning med 52%. Vi kan inte annat än tacka för
detta engagemang och hoppas att ännu fler har fått mersmak av att följa Kalmar FF ute
på vägarna under 2020.

Bilaga 3

