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EDSBYN RED FARMERS ÅRSMÖTE 29/8-2021 
DAGORDNING 

 
 
 
§ 1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
 
§ 2. Val av:  a) Ordförande för mötet  
 

b) Sekreterare för mötet  
 
§ 3. Val av: a) 2 st justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.  
 

b) 1 st rösträknare  
 
§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
 
§ 5. Revisorns berättelse.  
 
§ 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
 
§ 7. Val av a) 5st ledamöter för en tid av 2år 
 b) 1st revisor för en tid av 1år  
  

 
§ 8. Utseende av valberedningskommitté för nästa årsmöte.  
 
§ 9. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem 14 dagar 
före mötet. (Förslag om stadgeändring eller upplösning av ERF min 30 dagar före mötet)  
 
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter 21/22.  
 
§ 11. Fastställande av sätt för kallelse till nästa årsmöte samt andra allmänna 
sammanträden för kommande verksamhetsår. 
 
§ 12. Övriga frågor.  
 
§ 13. Ordförande avslutar mötet. 
 



 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/21 
 

Edsbyn Red Farmers avger härmed verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2020 till 30 april 2021 
 
 
Inledning 
Ännu ett verksamhetsår är avklarat för Edsbyn Red Farmers och ännu en säsong för vårt kära Edsbyns 
IF Bandy.   
Senaste säsongen var den konstigaste säsnongen någonsin, för vi fick inte närvara alls till en början. 
Efter 15 omgångar in i serien fick vi tilllåtelse av EIF att närvara 8st supportrar på hemmamatcherna. 
Edsbyn Red Farmers omsatte ca 115.000kr och gjorde en vinst på ca: 21.000kr, mycket av detta beror 
ju på att vi har mycket trogna medlemar som även fast det blev en konstig säsong forsatte sitt 
medlemskap och att vi inte hade några utgifter på bortaresor. 

Upptaktsträff 
Uteblev och har så varit i några säsonger, hoppas på bättring där. 
 
Klacken 
De 8st som fick vara på plats gjorde allt dom kunde för att höras och synas, vilket vi fått mycket bra 
feedback på av hela bandysverige. 

Vi fortsätter att utvecklas och även vara ett föredöme för andra supportrar. Vi i Edsbyn Red Farmers 
har en noll tolerans emot skadegörelse och läktarbråk m.m. Om någonting händer i samband med att 
våra supportrar ev. skulle skämma ut sig så vidtar vi åtgärder.  

Supporterbussar 
Vi skulle påbörjat ett samarbeta med Molins Bussar (Bollnäs Buss) men som ni alla vet så uteblev alla 
bortaresor denna säsong. 
Vi har inför kommande säsong skrivit ett avtal med Molins och hoppas nu få åka runt i bandysverige 
och sprida röd blå glädje igen. 

Supporterprylar 
Vi har inte utvecklat några nya supporterprylar.  Nu har EIF har satsat mer på detta och lyckats väl 
tycker vi. 

Nystanet 
1-2 nummer per säsong av medlemstidningen Nystanet är vad vi lovar våra medlemmar som löser 
medlemskap.  
Detta har vi inte uppfyllt denna säsong tyvärr då inget Nystan kom ut. 
Vi ska se över detta med Nystan inför framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bandypengen 
Här lades mycket krut denna säsong för att stötta EIF under denna konstiga säsong. Vi tillsammans 
samlade in nära 750.000kr till Bandypengen denna säsong, OTROLIGT!! 
Vi körde bl.a ERF – Alltid på plats, Stödbiljetten för varje hemmamatch, jullotteri, Fyll Arenan i 
slutspelet. 
Totalt sedan starten 1995/96 har Bandypengen bidragit med över 4 miljoner. 
Bandypengen fortsätter i allra högsta grad att bidra med framgång och ekonomisk hjälp till Edsbyns 
IF Bandy. 

Hemsidan 
www.redfarmers.se är vår plats på nätet, Vi syns på sociala medier så som Twitter, Instagram och 
Facebook och känslan är väl den att det är just detta som är mer framtid på webben. 

Årets Spelare / Webblirare 
Årets omröstning bland Edsbyn Red Farmers medlemmar visade att årets bästa spelare i Edsbyns 
bandys herrlag var # Joakim Svensk.  
Årets webblirare är ett pris som går till den som via vår hemsida har fått flest ”matchenslirare” röster 
efter hemma och bortamatcherna, i år lyckade  #9 Simon Jansson ta hem detta fina pris. 

Organisation 
Detta år valde vi också att ”lämna bort” vår bokföring  på externpart för att få ett bättre och mer 
organiserat Farmers.  
Vi går mot en tid då vi mer och mer måste ta extern hjälp till mer och mer då organisationen minskar. 

Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar i Sveriges största bandysupporterklubb uppgår säsongen 2020/21 till 
908st vilket är en minskning med ca 60 medlemmar sedan föregående år, men ändå ett underbart 
stort antal med tanke på vilken konstig säsong det blev. 
Målet är att återigen komma över 1000st medlemmar och drömmen vore såklart att uppnå de 
1227st medlemmar som är vårt rekord under den berömda ”gulderan” 04-08, vi jobbar vidare på 
detta. 

Medlemsavgifter 
Årsmötet 2020 fastslog följande medlemsavgifter för den senaste säsongen. 
Vuxen   150kr 
Barn (upp till 18år) 40kr 
Familj (2 vuxna + barn) 350kr 
Ständig Medlem 2000kr 

Sponsoravtal  
Vi hade även detta år skrivit ett avtal mellan Edsbyn Red Farmers och EIF-bandy. 

Denna säsong skrevs ett avtal på 10.000kr, en minskning mot förr men totalt över säsongen så bidrog 

vi med mer än vanligt. 

Gåvor/Utmärkelser 
2 000kr tilldelades  Årets Spelare.  

1000kr tilldelades Årets Webblirare. 

 



Styrelsen 2020/2021:  

 

Ordförande:   Clas Blom  

 

Vice Ordförande:  David Elofsson 

 
Kassör:   Daniel Håkansson 

 

Ledamöter:   Andreas Hallstensson 

   Cathrin Blom 

   Martin Lindahl 
 
   Erik Dahlström 

   Daniel Jernberg 

   Kalle Elfsborg 

 

Suppleanter:                     

   Ingela Turesson 

   Peter Grip 

    

 

Sammanträden: Styrelsen har haft 1 protokollförda möten. Under tiden 200501 - 210430 

Ekonomi: Se separat rapport. 

 

 

 


