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Skånebajare on tour! Bandy mot Frillesås, fotboll mot Borgeby och IFK Göteborg 

Bilderna är från Skånebajarnas instagramkonto under 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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 2019 
9. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2019 
10. Revisionsberättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om hur många medlemmar styrelsen skall ha 
13. a) Val av ordförande för 2020 
 b) Val av kassör för 2020 
  c) Val av övriga styrelsemedlemmar för 2020 
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 2020 
19. Fastställande av medlemsavgift för 2021 
20. Inkomna motioner 
21. Övriga frågor 
22. Avtackning 
23. Mötets avslutande 
 

  



SKÅNEBAJARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 

Matcher och resor 

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

och närområdet inte mindre än 7 st gånger under året, mot Elfsborg, Helsingborg IF, Malmö FF, IFK 

Göteborg, Häcken, Kalmar och Falkenberg, varav 5 st minibuss-resor och två storbussar. 

Fotbollsdamerna har tyvärr bara hälsat på en gång och det var mot Borgeby. 

Hammarbys handbollslag har spelat 4 st matcher i Skåne med omnejd under 2019. 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. 

Hammarby bandy har spelat två gånger mot Frillesås och där har Skånebajarna ordnat minibussar 

som var väldigt uppskattade av medlemmarna. 

Hammarby rugby har varit på besök två gånger, mot klassiska Pingvin i Trelleborg och på SM-veckan i 

augusti där lagledaren delade en stor stark med tillresta supportrar. 

Hammarby goalball har även de tittat förbi på en turnering i Malmö där vi hejade fram i pauserna. 

 

10-årsjubileum 

En viktig del under året för styrelsen har varit att fira Skånebajarnas tioårsjubileum som aktiv 

förening. Detta har gjorts med flera olika initiativ: 

● Jubileumskväll med Ronnie Hellström som talare 

● 10-kronorsresa mot Falkenberg 

● Halsduk 

● Utlottning av signerad matchtröja (skänkt av Hammarby fotboll)

 



Information 

Under 2019 har Skånebajarnas hemsida legat uppe med ett kortare avbrott under uppdatering. 

Skånebajarnas facebooksida har i dagsläget 952 följare (+85 st). Under 2019 gjordes det 55 st inlägg. 

Rekordinlägget med 1600 visningar var när Skånebajarna, den 27e november, utlyste fridag för alla 

skolbarn med anledning av att antalet bajenstatyer i Skåne fördubblades. 

 

På Skånebajarnas instagramkonto har vi gjort 27 st inlägg och har 201 (+79st) följare. 

Information om kommande resor och evenemang har kommunicerats ut via Skånebajarnas 

facebooksida, Instagram och via hemsidan.  

Souvenir 

Skånebajarna har tagit fram en jubileumshalsduk till firandet av 10 år som förening och har fortsatt 

med försäljning av föregående års t-shirt. Båda produkterna fortsätter av vara en stor succé och är 

mycket populära. 

 

Övrigt 

 

 

 

 



Styrelsen 

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

styrelseråd på Facebook.  

Vid slutet av 2019 hade Skånebajarna 80 medlemmar. 

Med dessa ord ställer styrelsen sina platser till förfogande. 

 

Daniel Mårtensson Andreas Åbinger 

Johan Nilsson Lihuvudh Hans Holmström Johan Embertzén  

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 
 
● Skånebajarna ska närvara på samtliga Bajens matcher i fotboll och 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 2020 
 
Styrelsen får i uppdrag att sätta upp en budget för 2020, där: 
 
● Årets budget ska gå plus minus noll men enskilda resor kan ha ett underskott. 

 
● Minst 70 medlemmar under 2020. 
 



Mot 2021 med Skånebajarna! 
 

 

 


