
Protokoll SkåneBajarnas styrelsemöte 2018-03-07 

1 Andreas Wahlström förklarade mötet för öppnat 

2 Dagordningen godkändes 

3a Till mötesordförande valdes Andreas Wahlström 

 b Till sekreterare Hans Holmström 

 c  Till justerare Johan Nilsson Lihuvudh och Johan Embertzén. 

4 Hans Holmström läste upp protokollet från årsmötet. 

5 Hans Holmström valdes till sekreterare och Johan Embertzén valdes till reseansvarig i styrelsen. 

6a 15 st har betalat medlemsavgift för i år.  

 b Medlemsregistret behöver uppdateras och rutiner kring medlemsutskick ses över. 

 c Nordea tar 1600 för banktjänsten som SkåneBajarna är ansluten till. Johan Nilsson Lihuvudh ska ta 

kontakt med Forex bank och se om vi kan få ett billigare avtal hos dem. 

6,2 Hur ser vi på oss själva? Daniel Mårtenson lyfter fram vikten av att vi framställs som ett skönt 

gäng. Vi ska vara ute i god tid med information kring resor, 

7a Daniel Mårtensson ansvarar för minibussresan till Göteborg 10/4. Priset 300 för medlemmar och 

400 för icke medlemmar. 

 b Andreas Wahström ansvarar för minibussresan till Häcken 22/4. Priset 300 för medlemmar och 

400 för icke medlemmar. 

c Johan Nilsson Lihuvudh och Johan Embertzén ansvarar för resan till Kalmar 27/5. Vi siktar på stor 

buss. Priset 200 för medlemmar och 350 för icke medlemmar. 

d Vi avvaktar med planering kring Boråsresan till dess att datumet är fastställt. 

e Johan Nilsson Lihuvudh ansvarar för att hitta pub då Bajen möter Trelleborg. Vi tar tåget till 

Trelleborg. 

f Norrköping ligger för långt bort för att vi ska organisera resa. Intresserade hänvisas till tåget. 

g Vi tar pågatåget till Vittsjö 17/6 då Bajen möter Vittsjö i damallsvenskan. 

h Daniel Mårtensson ansvarar för minibussresa till Kalmar den 24/6 då Bajen möter Kalmar i 

damallsvenskan. Priset 300 för medlemmar och 400 för icke medlemmar. 

i Vi tar Öresundståget till Kristianstad den 7/7 då Bajen möter Kristianstad i damallsvenskan.  

8 Hans Holmström ansvarar för information och det praktiska kring de mindre sporterna, rugby, 

damfotboll, basket och handboll. Vi ska kanske satsa på en fokusmatch för att locka folk? 

9 Hans Holmström och Gustav Segerhammar ansvarar för hemsidan. Hemsidan kan bli bättre. 



10 Daniel Mårtensson har gjort ett bra arbete med sociala medier, Facebook och Instagram. Det ska 

förmedlas en bra bild av Skånebajarna. 

11 Daniel Mårtensson ansvarar för att se om vi kan ta fram en souvenir under året. 

12a Vi ska profilera oss som ett skönt gäng. 

   b Daniel Mårtensson och Andreas Wahlström ansvarar för att se om det kan tas fram ett förslag på 

en ny logga för SkåneBajarna. 

  c Hösten 2018 behandlas på nästa möte. 

  d Skånebajarnas 10-års jubileum bör uppmärksammas med någon aktivitet. 

13 Nästa möte blir någon gång i juni. 

13,2 Inga övriga frågor. 

14 Andreas avslutade mötet.  


