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Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Fredrik Rehn, Ordförande
● Mathilda Andersson, Vice ordförande
● Jan Larsson, Kassör
● Martin Dahlberg, Ledamot
● Peter Nilsson, Sekreterare
● Sofie Fogelström, Ledamot
● Per Qvarsell, Ledamot
● Trana Groth, Ledamot
● Jesper Ricklund, Ledamot
● Johan Karlsson, Suppleant
● Daniel Lindahl, Suppleant

Styrelsemöten:
Styrelsen hade 10st styrelsemöten under året

Under året
2014-2015 var året då Örebro gjorde sitt andra raka år i ishockeysveriges finrum.
En säsong som trots ÖHKs uttalade mål att undvika negativt kval slutligen kröntes av en tajt
kvartsfinalserie mot Växjö Lakers där våra rödvita hjältar bet ifrån ordentligt men trots detta inte
lyckades, Växjö tog sig hela vägen till sin första SM-titel. ÖHK gick under säsongen från klarhet
till klarhet och trotsade alla hockeyexperters tips om att rödvitt skulle vara ett bottenlag, tvärt
emot alla tips tog ÖHK en direktplats till SM-slutspelet. 14-3 fanns på plats på ett flertal arenor
under året och framförallt så fanns vi på samtliga bortamatcher under kvartsfinalserien. I år var

Verksamhetsberättelse 2014-2015
supporterföreningen 14-3 Örebro

också året då 14-3 startade sin webbshop där allt från medlemsskap till bortaresor såldes digitalt,
under denna säsong var det även ett krav att man skulle vara medlem i 14-3 för att delta i
subvetionerade aktiviteter som t.ex Julbord, bortaresor mm. Denna säsong startades också
konceptet “bortamatch på hemmaplan“ där medlemmar samlades och tittade på bortamatcher som
vi inte hade möjlighet att arrangera resor till, konceptet genomfördes 4 ggr (varav en var
Julbordet) där det varit ett uppskattat event.

Medlemmar
Medlemsbiten har vart ett av årets prioriterade områden. Med en dryg fördubbling av medlemsantalet så
nådde vi de uppsatta målen med bred marginal, då vi slutade säsongen på hela 693 medlemmar. Av dessa
så är lite drygt 20 % kvinnor (142 st). Arbetet med medlemskapet är något som vi kommer att prioritera
även till kommande säsong. Dels så strävar vi efter att ytterligare öka medlemsantalet, men framför allt så
kommer vi att jobba med att skapa ett mervärde för våra medlemmar. Förutom att man som medlem är
med och bidrar till själva grunden i verksamheten, så vill vi kunna ge tillbaka i form av olika erbjudanden
från olika samarbetspartners.
Förutom bortaresorna så har vi även arrangerat några medelmsevent i form av ”bortamatch på
hemmaplan”. Väldigt lyckade tillställningar där vi vart mellan 20-70 personer som samlats i arenabaren
runt lite mat och dryck, där vi hejat fram laget i de långväga bortamatcher som vi inte arrangerat några
resor till.

Medlemsavgift
Under föreningens femte verksamhetsår har vi haft följande medlemsavgifter:
Vuxen: 200 kr och Ungdom (<16 år): 100 kr

Medlemsförmåner
I årets medlemskap har man bland annat fått:









700:- rabatt på säsongsabonnemang på ståplats
Rabatt på enskilda ståplatsbiljetter
Rabatterade souvenirer i 14-3 shop
Möjlighet att delta på resor till bortamatcher
Unikt medlemskort
Möjlighet att delta i Julbordseventet
Vara med på „bortamatch på hemma plan“
Rabatt på all dryck i arenabaren i Behrn arena (10kr /dryck)
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Resor
Vi har arrangerat 14 resor under säsongen. Totalt så har vi vart 748 personer som har åkte med på årets
resor, vilket ger ett snitt på 53 personer/resa. En okey siffra men samtidigt ett område som vi kommer
jobba med att förbättra under kommande säsong. Höjdpunkten var såklart klubbens första slutspelsmatch
borta mot, blivande SM vinnarna, Växjö. Där fick ett näst intill fullt bortastå jobba sig till en seger i
slutminuten och sedermera följas upp med en väldigt trevlig hemresa. Med detta som avstamp inför nästa
säsong, så kommer vi att jobba vidare med att både fylla bussar och öka trycket på bortastå.

Webbshop:
Inför den gångna säsongen lanserade vi vår webbshop som nu finns under adressen shop.fjortontre.se. I
webbshopen har vi sålt medlemskap, souvenirer, biljetter till evenemang och bortaresor. När det gäller
bortaresorna så har webbshopen underlättat massor både för våra medlemmar och bussvärdar. Ett enkelt
sätt att köpa resan och samtidigt minskad kontanthantering. Vissa medlemmar upplevde problem med
inloggningen i början men överlag har det fungerat riktigt bra.

Hemsida & sociala medier
Vi gjorde inför säsongen en större uppdatering av hemsidan som finns på www.fjortontre.se. Detta
innebar en helt ny design och en annan struktur på hemsidan. Den nya strukturen ger en mer överskådlig
sida och ett förenklat nyhetsflöde. Vi har också gjort sidan mer levande med integration av sociala
medier. När det gäller just sociala medier så har vi varit aktiva på Facebook, Instagram och Twitter.
Antalet följare har ökat på alla dessa tre. Aktiviteten på sociala medier har ökat jämfört med tidigare
säsonger, dock ser vi ytterligare utvecklingspotential.
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Ordförande, Fredrik Rehn
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.......................
Ledamot, Trana Groth

.......................
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