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Mot nya tider… 
Kära supportrar! 

Vi har nu lämnat 2020 bakom oss. Det kan kort sammanfattas som ett år som började i segerrusiga 
drömmar om efterlängtade SM-guld och fortsatte i en pandemi som lämnat oss med överväldigande 
känslor av tomhet och saknad. Brinnande SM-slutspel, kokande läktare, sång, glädje, sorg och 
gemenskap ersattes av tomma läktare, inställda firanden och isolering från varandra. 

Men hur mycket vi än tvingats till fysisk distans från varandra består gemenskapen som supportrar till 
världens vackraste förening och uppslutningen kring laget och varandra. Så även när vi inte fysiskt kan 
träffas, känna och ta på den. När vi nu skriver 2021 kan vi kanske som smått börja drömma om bättre 
tider, om den gränslösa eufori som kommer att infinna sig när vi äntligen kan få stå tillsammans på H, 
bära fram våra krigare på isen och fylla Delfinen med den känsla och stämning som bara vi kan skapa. 

Vad har hänt sedan sist? 

Trots att vår ordinarie verksamhet inte kunnat genomföras så som vi hade drömt, hoppats och planerat 
denna säsong, vill vi i LuleåFans styrelse ta tillfället i akt att nyttja delar av tiden på annat håll. Nu 
ämnar vi främst göra det genom ett fortsatt utvecklingsarbete mot en än mer stabil, transparent och väl 
fungerande organisation. Som utpräglat mål för verksamhetsåret hade styrelsen bland annat att öka 
transparensen och stärka kommunikationen, för att bli mer mottagliga gentemot medlemmar och i 
högre grad involvera dessa i föreningens liv och riktning. 

Därav har vi under hösten eftersträvat att i korthet dela med oss av beslut, uppmaningar och annat som 
rör supportrar till Luleå Hockey, via sociala medier. Till detta vill vi med initiativet LuleåFansbrevet, 
som du nu läser, ge forum för att i de fall det behövs utveckla dessa resonemang och ge grund för 
diskussion. Detta är steg i att bli mer transparenta och öka möjligheten till inflytande, något som satts 
på prov i rådande tider där Ni förhoppningsvis upplever att steg tagits i rätt riktning. 

Utöver vidareutveckling av nämnda verktyg, kan LuleåFans medlemmar i framtiden också förvänta 
sig inbjudan till en eller ett par medlemsträffar per säsong (utöver årsmötet) av mer seriös karaktär. 
Där ska aktuella frågor om föreningen presenteras och diskuteras, för att även på så sätt förbättra 
chanserna att gemensamt föra vår förening och vårt supporterskap i önskvärd riktning. Detta var 
planerat för redan denna säsong, men Ni förstår varför det skjuts framåt. 

Vad gäller den praktiska verksamheten går den för stunden på sparlåga, även om vissa eventuella 
evenemang löst diskuteras ifall förutsättningarna skulle förbättras innan säsongens slut. I det 
planeringsarbete som nu påbörjats inför nästa verksamhetsår, utgår vi från att nästa säsong spelas 
såsom brukligt och att vår verksamhet kan bedrivas som vanligt. Alltsammans ligger på ett 
planeringsstadium ännu, men vår förhoppning i nuläget är att bland annat kunna genomföra en 
storslagen premiär när serierna väl drar igång. Vår ambition är att vi med grymma aktiviteter kan 
återsamla supporterskaran, åter glädjas tillsammans och sätta tonen för framtiden. 
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Vilka är vi? Vad är vi? Vad vill vi vara? 

Vi bygger även för framtiden i ett mycket större och längre perspektiv. Vid det senaste styrelsemötet 
beslutades att inleda ett strategiarbete, med målet att i högre grad involvera Er medlemmar i 
utformningen av föreningens verksamhet. Vi vill inkludera föreningens medlemmar i ett fördjupat 
samtal om vad vi är, vad vi vill vara och hur vi vill att LuleåFans ska verka och uppfattas. 

Vad vi som första steg har för avsikt att göra, är att formulera ett diskussionsunderlag som planeras 
delges framåt sommaren. Det ska ligga till grund för en såväl bred som djup medlemsdiskussion, 
förhoppningen är att när världsläget vänder till det bättre kunna sammankalla till en eller ett antal 
större medlemsträffar där diskussionsunderlaget brett får diskuteras oss emellan. Under våren kommer 
frågeställningar och material förberedas av styrelsen inför denna diskussion. 

Diskussionen ska sedan ligga till grund för den övergripande strategi styrelsen ska verka efter, 
exempelvis när det gäller planeringen av aktiviteter, beslutsfattning och hur föreningen överlag ska 
verka. Diskussionen ska därför bilda en gemensam uppfattning och hållning om hur LuleåFans ser och 
ska se på sig självt. I ett senare skede ska ett material – en strategi, sammanställas, presenteras och 
utgås ifrån i framtida arbete inom föreningen. 

Avslutningsvis… 

Just strategiarbetet ligger alltså ännu en bit in i framtiden, men vi vill ge Er medlemmar en heads up 
och hoppas Ni redan nu börjar fundera kring föreningens identitet, syfte, verksamhet och framtid. 

Tills nästa gång. 

För Luleå! För Norrbotten! 

/Styrelsen 
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