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2022 var första året sedan 2019 som föreningen sluppit ta hänsyn till restriktioner med 
anledning av pandemin. Det skulle dock visa sig att vi skulle påverkas av andra yttre 
faktorer. Rysslands ockupation av Ukraina påverkade stora delar av världen och i 
synnerhet Europa. Det ekonomiska läget blev oroligt och vi kunde snabbt se början till en 
omfattande lågkonjunktur – en situation som påverkat samhället ekonomiskt. Visa av 
tidigare prövningar höll styrelsen i och värdesatte ett långsiktigt och metodiskt arbete.  

Den 23 februari hade föreningen bjudit in sina medlemmar till årsmöte. Som resultatet av 
en tidigare inkommen motion (2021) gällande stadgeändringar 7§ (bifall, vid ordinarie 
årsmöte 2021 samt ett extra insatt årsmöte 2021) utökades styrelsen med två platser, från 
tidigare sju till nuvarande nio. Årsmötet tillsatte samtliga platser. 

Föreningen företagsmedlemmar fortsatte att stötta Supporterhuset under 2022, antalet 
uppgick till 24 st.  

Supporterhuset har under året arbetat med att knyta medlemmar till sig genom 
tillgänglighet under hela året och en medlemsvecka (tema “Vad är supporterhuset för 
dig?”) påhösten.  

Under året har föreningen fortsatt sitt arbete med sina utskott och engagemanget i dessa. 
Styrelsen har sett en utmaning i att engagera sina medlemmar och dra nytta av den 
potential som finns hos medlemmarna. Mycket av arbetet har varit mer eller mindre 
beroende av ett omfattande engagemang frånstyrelsens representanter i de olika 
utskotten. Shoputskollet, Kulturutskottet, Evenemangsutskottet, Sociala 
engagemangsutskottet och Marknadsutskottet har alla arbetat på och levererat utifrån 
sina förutsättningar. Samtliga utskott har varit aktiva under hela året och synts i 
föreningens sociala kanaler samt vid olika evenemang. 

• Shoputskottet har arbetat med föreningens basutbud av kollektioner genom att 
förnya designer och ta fram nya artiklar. Skyline-, Skyblue- och Malmökollektionen 
har bevarats, förfinats och moderniserats. Utskottet har även arbetat fram en 
Bossekollektion (tröjor och en keps i begränsad utgåva), en tillfällig kollektion för att 
hylla Sven Melander med anledning av hans bortgång och stora MFF-hjärta, 
Skandinaviens mäktigaste, en Cup-tröja med anledning av guldet i Svenska cupen, 
en Diawaratröja som såldes mot förbeställning samt en “seriesegertröja” med 
anledning av damernas serieseger och avancemang i seriesystemet.  

• Kulturutskottet har arbetat med att renovera och skapa rutiner för föreningens 
flaggverkstad. Utskottet planerade och genomförde ett “öppet möte” för att 



informera om utskottets arbete och bredda/skapa engagemang. Utskottet har 
arbetat med att öka kvaliteten på skapandet i flaggverkstaden genom att 
bemanna utvalda dagar samt sportlov, påsklov och delar av sommarlovet. 
Föreningen startade genom utskottet en medlemsfond som ekonomiskt ska  
möjliggöra eventuella aktiviteter för föreningens medlemmar kopplat till läktaren, i 
linje med föreningens värdegrund.  

• Evenemangsutskottet planerade och genomförde tre föreläsningar - Fredrik 
Jahnfors, Milos Milojevic samt en föreläsning/dialog på temat socialt engagemang 
där Nicolas Lunaba, Karin Heri och Gustavo Nazar deltog. På initiativ från en av 
föreningens medlemmar med stöd från utskottet planerades och genomfördes ett 
“Kuriosakabinett”. I juni arrangerade föreningen genom utskottet ett supporterhäng 
på Tallriken med grillning och brännboll. Utskottet har haft två tävlingar under året, 
en klibbtävling och en megasizetävling. Båda två genererade ett stort engagemang 
och många kreativa bidrag. I november genomförde Supporterhuset ett öppet 
medlemsmöte. Evenemangsutskottet avslutade året med föreningens årliga 
julmarknad med Hugo Larsson som gäst och en välbesökt mellandagsrea.  

• Sociala engagemangsutskottet har under året dragits med ett sviktande 
engagemang. Arbetet i utskottet möjliggör föreningens samarbete med 
Grundskolefotboll mot rasismer. Föreningen har deltagit i grundskoleförvaltningens 
gemensamma träffar med stadens skolor samt skapat flaggor tillsammans med 
eleverna. På initiativ från utskottet anmälde Supporterhuset ett lag till MFF Supports 
årliga fotbollsturnering “Alex minne”. Laget blev tvåa i sin grupp och gick till slutspel 
där de tidigt fick se sig som besegrade. 

• Marknadsutskottet har under året arbetat framgångsrikt med föreningens 
företagsmedlemmar vilket genererat en del förmåner för Supporterhusets 
medlemmar.  

Supporterhuset utökade sin bemanning från 100% till 150% under perioden september-
december med anledning av ökad sysselsättning samt som en förberedelse inför VA:s 
föräldraledighet under 2023.  
Föreningen tvingades tillfälligt att stänga flaggverkstaden efter en omfattande 
skadegörelse. Flaggverkstaden renoverades och rutiner för brukande sattes upp och 
kommunicerades till besökare. 
Under året genomförde föreningen två stolsmonteringar samt ett antal grillningar på 
“Hörnan”, damernas matcher samt svenska cupen - allt på uppdrag av MFF. 

Cafédelen har levererat kaffe och wraps till hungriga och fikasugna besökare samt “Sill i 
season” till påsk och jul. 

Supporterhuset sålde glögg genom ett stort nätverk av återförsäljare. Årets flaska 
utvecklades med en ny design av korken. 

Supporterhusets hemsida omarbetades under året och fick ett lyft i form av bättre 
tillgänglighet och en mer tilltalande design.  

Supporterhuset var närvarande på ståplatstorget medförsäljning av merch på samtliga av 
herrarnas hemmamatcher under året.  



Föreningen inledde ett samarbete med “Fotboll Skåne” vilket innebär en reducerad 
avgift för tjänsten samt en donation till föreningen vid varje nyteckning/förlängning av 
abonnemang på tjänsten. 

Supporterhuset, via styrelsen och verksamhetsansvarig, vill slutligen tacka våra 
medlemmar, utskott och alla som hjälpt oss under året. Styrelsen vill också rikta ett särskilt 
stort tack till vår verksamhetsansvarig Mikael Jönsson, vikarierande verksamhetsansvarig 
Mathilda Heister samt vår timanställda personal för allt de har bidragit med till föreningen 
under året. 


