
Protokoll över medlemsmöte för Swedish Stokies 1 Stoke-on-Trent

Den 4 maj 2014 på Tollgate Hotel

Närvarande medlemmar:

Mikael Persson

Michael Gunnarsson

Bengt Håkansson

Nisse Scherman

Arne Hill

Johny Antonsson

Dan Moberg

Staffan Strand

Viglundur Gislason

Johann Skulason

Micke Hjalmarsson

Fredrik Bergström

Stefan Thorén

Henrik Claesson, ordförande och vid
protokollet



§ 1. Mötets öppnande

Henrik Claesson öppnade mötet och informerade kort om Swedish Stokies historia.
Därefter hölls en tyst minut till minne av ian-Erik Domeij, en av grundarna till SwedishStokies, som mycket tragiskt gick bort i januari 2007, endast 43 år gammal. Föreningenhar inte tidigare haft tillfälle att hedra Janne på detta sätt.

§ 2. Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Henrik Claesson.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Henrik Claesson.

§ 4. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Stefan Thorén.

§ 5. Säsongen 2013-14

Henrik Claesson informerade om föreningens verksamhet säsongen 2013-14.
Föreningens verksamhet under säsongen har sett ut på samma sätt som under
föregående säsonger med undantag av medlemsresan. Swedish Stokies har satsat påsponsringen av en spelares tröja, nuvarande spelare är Marc Wilson. Nytt för året varatt föreningen la pengarna på ett så kallat guldpaket vilket innebar att
sponsringspaketet omfattade en middag för två plus kringarrangemang mot ett av
Premier Leagues topplag. Evenemanget lottades ut bland medlemmarna. Leif och
Marie Pettersson från Gävle blev de lyckliga vinnarna som bevittnade hemmasegernmot Manchester United med 2-1. Därutöver har föreningen precis som ett antal årtidigare tagit fram medlemskort via Plastkortsfabriken. Det förfarande har precis somtidigare år fungerat väldigt bra. Nytt för året har varit genomförandet av
medlemsresan. Samtliga närvarande instämde i att resan varit mycket lyckad och attden bör bli ett stående inslag i föreningens framtida verksamhet.

§ 6. Föreningens ekonomi

Henrik Claesson redogjorde för föreningens ekonomi och preliminära resultat för



säsongen, se bilaga 1. Närvarande medlemmar godkände rapporten och beslutade att
bevilja Henrik Claesson ansvarsfrihet för handhavandet av föreningens ekonomi
innevarande säsong.

§ 7 Medlemsavgiften

Avgiftens storlek diskuterades. För att täcka de årliga utgifterna beslutade närvarande
medlemmar att medlemsavgiften även framledes skulle uppgå till 200 kr per medlem.
För att trygga föreningens framtid och uppmuntra yngre svenska Stokefans att bli en
del av gemenskapen beslutade närvarande medlemmar att avgiften skulle slopas upp
till det året man fyller 20. Medlemsavgiften för berörda medlemmar blir således noll
kronor. För nästa säsong innebär detta att de som är födda 1994 och senare blir
medlemmar gratis under förutsättning att man meddelar Henrik Claesson på
sedvanligt sätt.

- Förslag hedersmedlem

Henrik Claesson redogjorde för föreningens initiala idé gällande hedersmedlemmar. 1
medlemsregistret lämnades platserna 4-9 tomma för framtida hedersmedlemmar.
Medlem nummer 4 blev senare Sue Wainwright, landlady på White Lion i Penkhull.
Detta tack vare många år av en gästvänlighet som fortfarande inte vet sina gränser.
Platserna 1-3 gavs till grundarna samband med att föreningen bildades. Dessa tre har
dock inte i och med detta automatiskt blivit hedersmedlemmar. Platsnumreringen av
de initiala medlemmarna bestämdes av Stefan Thorén och Jan-Erik Domeij. 1 samband
med Jan-Erik Domeijs bortgång beslutade Stefan Thorén och Henrik Claesson att Janne
för alltid skulle bli medlem nummer 3. Efter Jannes bortgång bar Stefan Thorén i stort
sett föreningen på sina egna axlar och är enkom anledningen till att föreningen
överlevde under ett antal svåra år. Henrik Claesson föreslog därför att Stefan Thorén
utsågs till hedersmedlem i Swedish Stokies. Närvarande medlemmar biföll enhälligt
förslaget och beslutade att utse Stefan Thorén till hedersmedlem i Swedish Stokies.

1 samband med diskussionen av hedersmedlemmar föreslog Micke Hjalmarsson att

Gordon Banks utses till hedersmedlem nummer 5. Detta på grund av Banks inte bara

världens bästa målvakt genom tiderna utan även av den anledningen att många
Swedish Stokies började följa Stoke tack vare Banks. Närvarande medlemmar gav
Henrik Claesson i uppdrag att kontakta SCFC för att ta reda på om och hur man
kontaktar Gordon Banks för en fråga som denna.



§ 8 Framtiden

- Registrering ideell förening Skatteverket

Sedan föreningen Swedish Stokies bildades 2003 har avsikten varit att registrera
föreningen hos Skatteverket som en ideell förening. Av olika anledningar, främst Jan-
Erik Domeijs bortgång, så har planen aldrig blivit verklighet. Närvarande medlemmar
diskuterande frågan och både för- och nackdelar presenterades. Efter avslutad
diskussion beslutade närvarande medlemmar föreningen skulle jobba för bildandet
av en officiell förening. 1 samband härmed beslutade närvarande medlemmar att ge
Nisse Scherman, Viglundur Gislason, Micke Hjalmarsson och Henrik Claesson
uppdraget att arbeta med frågan och komma med ett förslag på stadgar och framtida
föreningsstruktur.

- Hemsida

Föreningen har idag ingen hemsida och lever en förhållandevis undanskymd tillvaro på
bloggen Swedish Stokies. Den gamla hemsidan som Stefan Thorén drev är numera
nedlagd. Vikten av en egen hemsida diskuterades. Den samstämmiga slutsatsen blev
att grundförutsättning för SS fortlevnad är en bra och fungerande hemsida. Micke
Hjalmarsson fick i uppdrag att kolla med sina kontakter i frågan. Under samma punkt
diskuterades vikten av att föreningen fanns synlig i sociala medier. Sociala medier är
idag en företeelse föreningen inte kan bortse ifrån och där bör vi vara med så mycket
som möjligt för att sprida vårt budskap och i förlängningen bli fler medlemmar. En sida
för Swedish Stokies på facebook finns redan. Aktiviteten är dock på en låg nivå. Stefan
Thorén och Henrik Claesson fick i uppdrag att se över möjligheterna av att väcka liv i
Swedish Stokies inom området av sociala medier. Micke Hjalmarsson fick 1 uppdrag av
medlemmarna se över möjligheterna av att i framtiden ta fram en ny hemsida för
föreningen.

- Medlemsresa

Samtliga närvarande medlemmar enades om att medlemsresan varit mycket lyckad. En
vinst för Stoke, bra väder, gott öl och en fin gemenskap bland resenärerna har visat sig
varit en oslagbar kombination. Samtliga medlemmar var överens om att medlemsresan
måste bli en framtida stående punkt på dagordningen över föreningens aktiviteter. För
att ytterligare göra reklam för resan och få igång intresset för SS föreslog Fredrik
Bergström att föreningen skulle anordna en resa redan till hösten 2014. Samtliga
närvarande medlemmar tycket detta var en bra idé och beslutade, i enlighet med
Fredrik Bergström förslag, att föreningen förbereder för en ny medlemsresa i slutat av
september alternativt början på oktober. Matchprogrammet släpps runt midsommar



och därefter kan vidare planering av resan ske.

- Sponsringen

Föreningen har under säsongen sponsrat Marc Wilsons och hans bortatröja. Nytt för
säsongen har varit att föreningen signade upp för ett guidpaket. Föreningen har i övrigt
en lång tradition av sponsring där bland annat Mikael Hansson, John Eustace och Carl
Dickinson har sponsrats. Just sponsringen och det faktum att namnet Swedish Stokies
funnits med i varje matchprogram under många år har gjort varumärket Swedish
Stokies känt i Stoke-on-Trent. Många medlemmar har berättat att man i olika
sammanhang känt sig välkomna i Stoke när man uppgett att man är medlem i Swedish
Stokies. Det diskuterades om föreningen skulle fortsätta med samma koncept eller
istället köpa två säsongsbiljetter per säsong som medlemmarna sedan fick utnyttja på
resor till Stoke. Det beslutades att föreningen fortsätter med sponsringen även
kommande säsong samtidigt som Henrik Claesson fick i uppdrag att utreda
möjligheterna att köpa två säsongsbiljetter samt hur detta skall skötas praktiskt sett.

Rapporter

- Souvenirframställning

Stefan Thorén informerade om souvenirframställningen som han haft ansvar för under
de år föreningen funnits. Den mest populära souveniren under åren har varit Swedish
Stokies-halsduken som sålts i upp mot 100 exemplar. Företaget som Stefan samarbetat
med har upphört med sin verksamhet vilket innebär att Stefan nu också ställer sin plats
som souveniransvarig till förfogande. Det konstaterades bland närvarande
medlemmar att souvenirproduktionen var ett viktigt inslag i föreningens verksamhet
som vi bör fortsätta med. Fredrik Bergström fick i uppdrag att, via sina kontakter, se
över möjligheterna att även fortsättningsvis ta fram Swedish Stokies-souvenirer.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 11 Mötet avslutades



Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet som avslutat

Vid protokollet Justeras

ePz’72
Hi Stefan Thorén

1 anslutning till medlemsmötet genomförde vi den traditionella utlottningen av
sponsorpriser. Vi hade dock ett lite annorlunda upplägg denna gång då Marc Wilsons
matchtröja delades ut till vinnaren av en frågesport om Stoke. Den lyckliga vinnaren blev
Johann Skulason från Göteborgs stolthet Hisingen som skrapade ihop 24 rätt av 33 möjliga.
Stort grattis till Johann. Övriga vinnare i utlottningen blev följande:
5e pris — Percy Andersson från Johanneshov som vann en Stokehalsduk
4e pris — Conny Bengtsson från Kullavik som vann en DVD av Ligacupfinalen 1972
3e pris — Mats Hörnell från Mariefred som vann boken Greatest Games Stoke City av Simon
Lowe och David Lee
2a pris — Leffe Pettersson från Gävle som vann ett presentkort på 40 pund 1 klubbshopen.
la pris — Lotta Apraxin från Växjö som vann en säsongsprenumenation av fanzinet The
Oatcake (uppskattat värde 60-65 pund)


