
Verksamhetsberättelse   20/21   
Brynäs   Supporterklubb   Väst   

  
E n   säsong   som   inte   liknar   någon   vi   tidigare   upplevt.   Corona,   Sm   final,   Kvalspel,   Inga   resor,   
Kaos   och   maktkamp   om   Brynäs.   Var   börjar   man,   vi   skulle   kunna   säga,   inga   resor   =   inget   
BSKV   arbete.   BSKV   bygger   ju   på   support   och   vårt   resande   har   varit   haltat   denna   säsong   pgr   
av   restriktioner   i   landet.   Så   är   det   givetvis   inte   utan   vi   har   jobbat   på   med   det   vi   har   kunnat.   
  

Styrelsen   denna   säsong   har   bestått   av.   
Ordförande    Martin   Åsefeldt   
Vice   Ordförande/ledamot    Eleonor   Eliasson   
Kassör    Magnus   Winblad   
Sekreterare    Magnus   Jansson   
Ledamot    Micke   Lagergren   
Ledamot    Caroline   Christensen   
Ledamot    Hampus   Binnberg   
Suppleant    Mia   Christensen   
Suppleant    Jens   Christensen   

  
V i   har   haft   9   st   styrelsemöten   denna   säsong,   8   via   onlinemöte   och   ett   fysiskt   möte   (det   första   
innan   landet   stängde).   30aug   ,   14sept,   02nov,   06dec,   31jan,   24mar,   28apr,   15maj,   20jun   är   
datum   för   dessa   möten.   
  

D å   vi   inte   har   kunnat   fokusera   på   resandet   denna   säsong   har   vi   i   styrelsen   försökt   att   arbeta   
fram   en   bättre   grundmall   för   BSKV   och   dess   framtid.   Att   förenkla,   att   utveckla   och   att   
klargöra   har   varit   stöttepelarna   för   vårt   tänk.   
V i   har   dels   försökt   genom   att   inbjuda   övriga   supporterklubbar   till   olika   digitala   träffar.   Vår   
tanke   var   och   är   att   utveckla   samarbetet   mellan   Brynäs   supporterklubbar,   att   stå   mer   enade   
gentemot   Brynäs   och   att   på   ett   bättre   sätt   kunna   samarbeta   för   ett   bättre   stöd   åt   de   olika   
Brynäslagen.   Tyvärr   fick   vi   inte   den   respons   vi   hoppades   på   från   övriga   klubbar   varvid   vi   
jobbar   på   framöver   med   punkten.   Vi   ger   oss   inte   :)   
  

V i   har   också   delat   in   oss   i   styrelsen   i   mindre   arbetsgrupper   där   vi   har   jobbat   med   olika   
områden   för   att   modernisera   ,   förenkla   och   utveckla   vissa   punkter   där   vi   ansett   att   tiden   stått   
still   och   inte   känts   uppdaterat.   Dessa   områden   har   varit:   
Stadgarna    -   Vi   har   sett   över   våra   gamla   stadgar   och   arbete   pågår   med   att   ta   fram   en   
modernare   tappning   av   text.   
Supporterklubbarna    -   se   text   ovan   
25000    -   På   senaste   årsmöte   bestämdes   att   en   summa   av   25000kr   skulle   ges   till   Brynäs   som   
ett   bidrag   mot   bättre   tider.   Denna   summa   har   under   säsongen   givits   till   Brynäs   och   samtal   
förs   med   Brynäs   om   hur   detta   skulle   kunna   uppmärksammas   och   sätta   BSKV   på   kartan.     
  

Ett   litet   axplock   av   övrigt   vi   jobbat   med   under   säsongen:   
● Skapa   dokument   där   våra   roller   i   styrelsen   beskrivs   bättre,   vem   gör   vad.   
● Skapa   enkla   checklistor   för   våra   uppdrag.   



● Vi   har   tittat   på   nyare   sätt   att   skapa   och   distribuera   souvenirer,   vi   har   undersökt   en   
hemsida   som   heter   spreadshirt   där   vi   också   skapat   test   tröja/tröjor   för   bedömning.   
Fortsättning   följer.   

● Vi   har   diskuterat   med   Brynäs   säkerhetsansvarige   Leif   om   vad   som   gäller   med   lösa   
biljetter   på   bortamatcher.   

● Vi   valde   att   ta   bort   medlemsbreven   då   dessa   känns   föråldrat   2021.   
● Vi   gjorde   ett   test   där   vi   skickade   julkort   till   årets   (fram   till   dec)   betalda   medlemmar.     
● Vi   har   avtackat   Hanna   Rylander   (SDHL)   och   givit   henne   en   BSKV   halsduk   som   

minne   då   hon   valt   att   lägga   skridskorna   på   hyllan.   Även   Brynäs   Damlag   har   givits   en   
halsduk   för   placering   centralt   uppvisande   som   de   själva   avgör.   

● Vi   har   ett   pågående   arbete   där   vi   undersöker   hur   en   ny   hemsida   skulle   kunna   tas   
fram.   
  

S om   vi   beskrev   i   början   så   hände   det   mycket   under   säsongen,   final   (SDHL)   samt   kvalspel   
(SHL).   BSKV   hade   representanter   på   plats   under   såväl   Damlagets   SDHL   Final   som   
herrarnas   kvalspel.   Under   kvalspelet   delades   rosor   ut   till   alla   spelar.   Hur   det   mottogs   har   
nämnts   flera   gånger   av   Brynäs   för   stunden   KD   Gunnar   Ekman.     
  

D å   missnöjet   varit   stort   hos   alla,   inkl   BSKV   om   hur   Brynäs   styrelse   skött   sitt   jobb   så   valde   vi   
att   tillsammans   med   övriga   supporterklubbar   skriva   ett   brev   till   Brynäs   styrelse.   Micke   
Campese   fick   brevet   och   sa   sig   vidarebefordra   detta   till   styrelsen.   Även   Gefle   Dagblad   fick   
detta   brev.   Vår   förhoppning   var   att   styrelsen   skulle   ge   något   form   av   svar,   men   tyvärr   tror   vi   
att   brevet   drunknade   i   floden   av   skandaler   som   avlöste   varandra   runt   Brynäs   under   våren.   
  

Med   detta   tackar   styrelsen   för   sig   denna   gång.   Ekonomin   är   fortsatt   god   och   vi   hoppas   
innerligt   att   vi   kan   mötas   på   arenorna   igen   nästa   säsong!   
  

På   återseende//   BSKV   styrelsen   
  
  
  


