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Ut med det gamla, in med det nya!
Kära supportrar!
Äntligen ser vi en ljusning vid horisonten. Världen öppnas upp och i skrivande stund går landet in i
steg tre av fem i avvecklingen av restriktioner. Om allt vill sig väl och går som planerat kommer det
fjärde steget tas lagom inför ståldamernas och stålmännens respektive seriepremiärer den 11:e
september. Detta skulle innebära massor för oss supportrar, då vi äntligen skulle kunna fylla Ishallen
Delfinen och skratta, gråta, hoppa, sjunga och leva tillsammans igen. Så som en banderoll ovanför
gamla H-läktaren en gång i tiden slog fast att så gör vi här.

Vad har hänt sedan sist?
Först måste vi – likt många gånger tidigare – ta tillfället i akt att glädjas åt att vi har Sveriges och
världens bästa damlag i sporten ishockey, i Luleå! Guldet kom hem en fjärde gång och denna på
många sätt jobbiga säsong fick så sitt stora glädjeämne. Vi är evigt stolta över våra ståldamer (även
om gulddamer är mer passande) och i supportrarnas ögon är ni nu alla odödliga. Annars har det mesta
redan diskuterats och utretts gällande vad som skett på isen. Nu följer vi alla silly season med
spänning, mycket glädje och en del sorg. En kung har återvänt, drottningar vacklar och klubbikoner
har lämnat. Våra förhoppningar och förväntningar är höga inför vad som komma skall.
Sedan sist har verksamhetsåret 2020/2021 hunnit avslutas och det styrelsemöte som ska redogöras för
blev därför det första på verksamhetsåret 2021/2022. Nu slänger vi ut det gamla, lyfter in det nya och
blickar framåt! Vid det nya verksamhetsårets första styrelsemöte förbereddes de närmast kommande
aktiviteterna. Redan på lördag, den 17:e juli klockan 15:00, har vi årsmöte i Slödderkällar’n på
Sandviksgatan 71. Då tar vi även tillfället i akt att bjuda våra medlemmar på fika, käk från Hörnet och
kall dryck, var en glad tillställning följer för hugade spekulanter. Styrelsearbetet har den senaste tiden
således handlat om att utvärdera och sammanfatta det gångna verksamhetsåret, upprätta visioner och
verksamhetsplan inför det nya verksamhetsåret, göra bokslut, slutföra gamla surdegar och annat roligt
ni får höra mer om vid och efter årsmötet. Klart är att vi – denna styrelse – överlämnar en stabil och på
många sätt välfungerande organisation med mycket god ekonomi. Men mer om detta senare, som sagt.

Vad vi har att vänta…
Vidare har premiärmarschen med tillhörande uppladdning planerats mer i detalj. Huvudspåret har
länge varit att utveckla det koncept som gällt tidigare, så att fler kan samlas och njuta av den fest
denna dag innebär. Och en fest kan vi lova att det blir, såklart förutsatt att läget tillåter det. Vi vill ge
musiken och musikerna en än tydligare plats i hela denna grej, varför det planeras för utomhusscen
med festivalkänsla utöver vad vi blivit van vid tidigare. Fast övertygade om att folk suktar efter kaos
och umgänge istället för kris och hemmasittande, ska än fler denna dag kunna ta tillvara på den
otroliga gemenskap och tillhörighet som supporterskapet till en idrottsförening innebär. En del saker
återstår att lösa, vilket informeras om när denna episka tillställning närmar sig.
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Gällande kiosk och lokal samt webb har underhållsarbete genomförts för att kunna göra en fin
överlämning till nästa verksamhetsår. En ny hemsida har som ni ser lanserats för att framöver kunna
delge information till medlemmar i LuleåFans och supportrar till Luleå Hockey på ett bättre, säkrare
och mer transparent sätt. Vår kassör kunde rapportera att föreningen gått med stor ekonomisk vinst
under verksamhetsåret 2020/2021. Detta av anledningar som redogörs för vid årsmötet och i de
dokument som av detta följer.
Dessutom hade såväl rese- som ungdomsansvariga i uppgift att till styrelsemötet upprätta
grovplaneringar för respektive verksamhet. Här kan sägas att fyra resor hittills planerats in under
grundserierna säsongen 2021/2022. Vi har för avsikt att i hundratal rulla två vändor till Västerbotten
samt en vända till Gävle, Cheers och Bilagan. Detta från Luleå, men också från Stockholm ska en resa
till Örebro arrangeras enligt det koncept som presenteras i 5:e LuleåFansbrevet. Förhoppningen är att
fler medlemmar i LuleåFans ska få möjlighet att också bekanta sig med den härliga bortaresekulturen.
Gällande återväxten och alla under 18 år som intresserar sig för våra hjärtans förening, finns också här
en stor uppgift i att inviga fler till LuleåFans och supporterskapet kring Luleå Hockey. Sedan tidigare
finns ett antal aktiviteter planerade med hänsyn till årstid och deltagarnas ålder, vilket ska bli kul att
erbjuda alla ungdomsmedlemmar och ungdomar med familjemedlemskap hos LuleåFans.

Avslutningsvis…
Vi vill passa på att tacka våra samarbetspartners i form av Max Hamburgers, Allstar Luleå, Svebo
Möbler, Elite Hotels, Xtreme Beauty, Loopia, Fastighetsbyrån och InTime för ett gott samarbete.
Förhoppningsvis kan vi stå med varandra också i framtiden. Niemi Bil har varit schyssta och sponsrat
oss under det gångna verksamhetsåret, vilket vi är grymt glada och tacksamma för! Det goda
ekonomiska läget i LuleåFans möjliggör en offensiv satsning på alla plan, var vi har alla medlemmar
som stått med oss under verksamhetsåret att tacka särskilt. Deras engagemang har drivit föreningen
genom pandemin och möjliggjort att återkomma i full verksamhet och kraft nu. Förhoppningsvis var
det också den sista säsongen av detta slag vi upplevt, då vi nu hyser tro om en bättre framtid.
LuleåFans ska fortsatt vara en kraft att räkna med och en röst som hörs – inte minst på läktarna.
Tills nästa gång.
För Luleå! För Norrbotten!
/Styrelsen
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