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Bilden är hämtad från SkåneBajarnas Instagramkonto och är tagen vid Hammarby Baskets 

bortamatch mot Helsingborg den 20/1-2018 

 
 
 
 
 
 



Dagordning 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av 2 justeringsmän/rösträknare 

6. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

9. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2017 

10. Revisionsberättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om hur många medlemmar styrelsen skall ha 

13. a) Val av ordförande för 2018 

             b) Val av kassör för 2018 

             c) Val av övriga styrelsemedlemmar för 2018 

14. Val av revisorer, en ordinarie och en suppleant 

15. Val av valberedning 

16. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

17. Beslut om arbetsgrupper 

18. Fastställande av budget för 2018 

19. Fastställande av medlemsavgift för 2019 

20. Inkomna motioner 

21. Övriga frågor 

22. Avtackning 

23. Mötets avslutande 

 

  



 

 

SKÅNEBAJARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 

Skåne 

SkåneBajarna har varit på plats och stöttat Hammarbys fotbollslag när laget spelat matcher i Skåne 

och mött Malmö FF. Vid matcherna i Skåne har SkåneBajarna varit ansvariga för att hitta 

samlingskrog innan matchen.   

Hammarbys handbollslag har spelat 7 matcher i Skåne med omnejd under 2017. SkåneBajarna har 

varit på plats och aktivt stöttat laget vid samtliga tillfällen. Styrelsen har haft tät kontakt med 

Hammarby Handboll och motståndarklubbarna inför matcherna för att ordna med sektioner och 

biljetter till matcherna. Dessutom har det varit samling på utvald krog före varje match. 

SkåneBajarna har även stöttat Bajens damlag i fotboll vid 4 tillfällen i Skåne, mot Kristianstad, 

Limhamn/Bunkeflo, Vittsjö och Rosengård. Vid 1 rugbymatch mot Pingvin samt vid 2 tillfällen när 

Hammarbys Dambasketlag och Herrbasketlag spelat i Skåne har Skånebajarna funnits representerade 

på läktarna. 

Resor 

SkåneBajarna har organiserat två fotbollsresor under året. Vid en av matcherna skedde resan med 

stor buss vilket var mot Halmstad. Övriga resor skedde med en eller flera minibussar eller bilar: 

Kalmar. 

Information 

Under 2017 har SkåneBajarnas Hemsida legat uppe utan avbrott och SkåneBajarnas Facebooksida 

har i dagsläget 837 följare. Man har också aktiverat SkåneBajarnas Instagramkonto för att ytterligare 

öka medvetenheten om SkåneBajarnas verksamhet.  

Information om kommande resor och evenemang har kommunicerats ut via SkåneBajarnas 

Facebooksida och via hemsidan.  

För att underlätta betalning av resor och minska kontanthantering har SkåneBajarna anslutit sig till 

Swish företag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Styrelsen 

Styrelsen har haft två styrelsemöten under året. Styrelsen har dessemellan kommunicerat via 

styrelseråd på Facebook.   

Vid slutet av 2017 hade SkåneBajarna XX medlemmar. 

Med dessa ord ställer styrelsen sina platser till förfogande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Holmström  Anna Sunström Andreas Wahlström   

 

 

Linnéa Jahn   Johan Nilsson Lihuvudh  Johan Embertzén 

 

 

Gustaf Segerhammar 



 

 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 
 

• SkåneBajarna ska närvara på samtliga Bajens matcher i allsvenskan i fotboll och 

elitserien i handboll som spelas i Skåne. 

 

• SkåneBajarna ska arrangera resor till samtliga Bajens fotbollsmatcher som 

ligger i närområdet. 

 

• SkåneBajarnas medlemsantal ska ligga på 70 medlemmar vid årets slut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till budget för 2018 
 

Styrelsen får i uppdrag att sätta upp en budget för 2018, där: 

 

• Resor som arrangeras plus minus 0. 

 

• Minst 70 medlemmar under 2018. 
 


