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- Nyhetsbrevet för den hockeytokige
Rapport från årsmötet
Torsdagen den 9 juni kl. 18.00 höll Redhawks Support årsmöte på Malmö
Arena. 26 medlemmar närvarade, vilket naturligtvis är en alldeles för låg
siffra i en förening med över 400 medlemmar.
De som var på plats visade ett engagemang och fastställde bl.a.
verksamhetsberättelsen, beviljade styrelsen för det gågna året ansvarsfrihet
och fastställde medlemsavgiften för kommande säsong till samma som
tidigare, d.v.s. 150 kr för enskild medlem och 350 kr för en familj skriven på
samma adress.
Som tidigare har aviserats var det endast Kim Larsen som var tillgänglig för
omval och han hade glädjande nog tackat ja till valberedningen förfrågan om
att ställa upp som ordförande för det kommande året. Efter att
valberedningen föreslagit en stadgeändring som godkänts av mötet kommer
det framöver att väljas en ordförande (2 år), kassör (2 år), 3 ledamöter (1
år) samt maximalt 3 suppleanter (1 år). Styrelsen konstituerar sig själv vid
första styrelsemötet och utser då vice ordförande och sekreterare av de
3 valda ledamöterna.
Styrelsen för säsongen 2016/2017 ser ut enligt följande:
Ordförande: Kim Larsen
Kassör: Anette Jörnevi
Ledamot: Markus Sahlström
Ledamot: Reino Hoffström
Ledamot: Kim Dufva
Suppleant: Vendela Caesar

Medlemsantal
440

Kommande matcher/er

2016-08-16
Pantern
2016-08-23
AIK
2016-08-25
Karlskrona

Kommande RS-aktivitet

20-årsjubileum!
Bara två dagar efter årsmötet var det dags att verkligen sätta punkt för
säsongen 2015/2016 med en storslagen fest där supporterklubbens 20 år
dessutom firades.
Totalt deltog 95 personer varav 14 representanter från Malmö Redhawks i form
av Patrik Sylvegård, Marcus Larsson, Johan Björk, Viktor Stråhle,
Håkan Karlsson, Christian Persson, Christoffer Forsberg, Fredrik Händemark,
Johan Ivarsson, Kim Rosdahl, Nicklas Jadeland, Nichlas Hardt, Tim Hultstand
och Stefan Warg.
Det serverades god mat och dryck på Kockums Fritid och musiken stod
livebandet JustFunParty för. Styrelsen för 2015/2016 hade beslutat att utse
Patrik Sylvegård som ny hedersmedlem i Redhawks Support, som numera har
fyra hedersmedlemmar. Förutom Sylvegård är det Micke Johanson,
Håkan Karlsson och Pehr Malmström. Alla verkade trivas på festen och festen
pågick för fullt fram till kl. 01.00 då bandet slutade spelade.
Det var en härlig stämning och de starka banden mellan Malmö Redhawks och
supporterklubben belystes flera gånger under kvällen, bl.a. överlämnade
Malmö Redhawks en present till Redhawks Support genom ett gåvobevis på en
bortaresa under den kommande säsongen. Att supportrarna är lika viktiga för
Redhawks som Redhawks är för supportrarna råder det inga tvivel om och idag
upptäcktes ytterligare en present när bankkontot öppnades och där var en
insättning från Johan Björk, som numera jobbar på Redhawks
marknadsavdelning, på 500 kr och en hälsning till alla supportrar:
”Vi ses till hösten! Ni betyder allt!”. En lysande avslutning på en mycket fin
säsong.
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