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Länge har vi väntat...
Kära supportrar!
Då vi går över från novemberrusk till juletider kommer här årets tredje brev från LuleåFans styrelse.
Höstmörkret har legat tungt över oss och så har även covidmörkret denna säsong. Ingenting är som det
borde vara och tomhetskänslan över att inte få stå tillsammans med er på H och sjunga fram Vårat
Gäng är svår att sätta ord på. Det som tidigare i höstas gav ett litet hopp om att kunna återuppta någon
slags verksamhet, har med den andra vågen av covid-19 och de utökade restriktioner den medfört
förbytts till frustrerande osäkerhet.
Att stå på läktaren känns väldigt avlägset och socialt häng och aktiviteter i lokalen är inte heller att
tänka på under rådande omständigheter. Vad vi då kan fokusera på är att ytterligare bygga vidare på
det fina arbete som påbörjades förra säsongen med att stärka vår organisation och skapa social
gemenskap via de plattformar som står till buds. Då kan vi när coronaspöket lämnat oss komma ut på
andra sidan starkare, bättre, mer högljudda och mer sammansvetsade än någonsin förr.

Vad har hänt sedan sist?
Som ni säkert förstår har tiden sedan senaste brevet inte inneburit några banbrytande händelser. Den
praktiska läktarverksamheten är på grund av rådande coronaläge i stort sett pausad på obestämd tid.
Ungdomsansvariga kommer innan jul att gå ut med ett spännande erbjudande riktat till de ungdomar
som engagerar sig i vårt läktarliv. De jobbar också med olika idéer för framtidsarbetet med att stärka
gemenskapen inom den växande ungdomskärnan på läktaren, varför fler initiativ riktade till ungdomar
kan väntas komma efter årsskiftet. Gällande hemsidan och webshopen så görs fortgående finlir för att
ge er en sådan optimal upplevelse som möjligt.
Föreningens kassör sköter löpande bokföring och säkerställer att vi har en ekonomi i balans.
Glädjande på den fronten är att vi nu nått break-even för verksamhetsåret. Intäkter som inkommit
hittills täcker verksamhetsårets fasta kostnader i form av lokalhyra, nödvändiga abonnemang, smått
och gott. Med det sagt skulle en eventuell återgång till mer normal verksamhet och med det mer
omfattande aktiviteter, kanske inneburit ett ekonomiskt negativt verksamhetsår. Därför överblickas
föreningens ekonomiska förutsättningar utifrån olika möjligheter.
Hockeysupporterunionen, som LuleåFans är medlemsförening i, har sedan sist publicerat en skrivelse
på Sportbladet som vi råder er att läsa. Skrivelsen grundar sig bland annat i orolighet hos supportrar,
till följd av de röster som höjts för att påverka rörligheten mellan ligorna i svensk herrishockey.
LuleåFans ställer sig bakom skrivelsen som helhet, men vill särskilt understryka att upp- såväl som
nedflyttning är en mycket viktig del i många supportrars intresse för sporten i stort. Att mista något av
dessa element skulle ej tolereras. Därav känns det hoppfullt att majoriteten av klubbarna i SHL i
nuläget inte tycks vilja stänga ligan. Luleå Hockeys tydliga ställningstagande mot eventuell stängning
av SHL var således också glädjande.
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Vad är på gång?
Publikfrågan har diskuterats vidare och förväntas vara aktuell under hela säsongen 2020/2021. Vår
inställning när det finns ett begränsat antal biljetter (som 300) tillgängliga till Luleå Hockeys matcher,
är att de ska fördelas rättvist enligt ordinarie platsantalet bland säsongskortsinnehavare på stå- och
sittplats. Säsongskortsinnehavare på ståplats önskar vi ska placeras på ”gamla H-läktaren”, var det nu
alltså finns sittplatser. När coronaläget och med det restriktionerna åter tillåter publik på matcherna, är
vår förhoppning att en sådan fördelning och placering främjar sammanhållning i supporterleden. Luleå
Hockey har varit lyhörda och tillmötesgående i dessa frågor.
Gällande klackverksamheten gör den rådande situationen att vi avvaktar med initierandet av denna
från vårt håll. Vi har valt att sätta ett preliminärt datum för förväntad återgång till mer normal
verksamhet, till slutspelets början (1 mars 2021). Vi räknar med andra ord inte med att komma igång
med någon vidare klackverksamhet under denna säsongs grundserie.
Souveniransvariga håller på att kika på nya tillägg till vår redan fina kollektion av souvenirer, så vi
uppmanar alla att hålla utkik i webshopen framöver. I övrigt förbereder LuleåFans mindre aktiviteter
som passar den rådande situationen, gällande rekommendationer från myndigheterna och återstoden av
säsongen. Beroende av hur läget utvecklar sig i vår omgivning tills verksamhetsårets sjätte
styrelsemöte i januari, kan fokus komma att redan då börja omfatta nästkommande verksamhetsår.
Om coronakaoset består ännu ett par månader och ljusning inte finns i sikte, kan planering kring nästa
säsongs händelser som bortaresor, ungdomsaktiviteter, medlemsträffar och souvenirsläpp komma att
inledas. Det hela beror givetvis på om mer omfattande aktiviteter kan tänkas genomföras under den nu
pågående säsongen eller ej, varför planering av nästa verksamhetsår dröjer än ett tag. Tiden får helt
enkelt utvisa hur styrelsens arbete ser ut efter årsskiftet.

Avslutningsvis…
Har du frågor? Har du förslag? Känner du dig peppad att engagera dig ännu mer i LuleåFans? Hör av
dig till oss, vi är bara starka tillsammans! Och låt oss gärna höra vad ni tycker om upplägget med brev
som detta.
Tills nästa gång.
För Luleå! För Norrbotten!
/Styrelsen
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