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Verksamhetsberättelse 

Hockeysupporterunionens styrelse har under 2020/2021 bestått av följande personer: 
 
Ordförande: Robin Johansson 
Sekreterare: Viktor Adolfsson 
Kassör: Johan Myrberg 
Ledamot: Robin Wikberg 
Ledamot: Jimmie Andersson 
Ledamot: Niklas Niva Sjökvist 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 digitala styrelsemöten. Utöver det har styrelsen haft 
kommunikation via digitala kanaler och telefon. 
 
Formella grundandet av HSU som förening 
Den viktigaste uppgiften för grundarna i styrelsen har varit att etablera all infrastruktur runt HSU för 
att kunna lämna över det till kommande organisation. Först och främst handlade det om att registrera 
HSU på alla korrekta sätt som ideell förening via Skatteverket och därmed få ett 
organisationsnummer. Sedan har styrelsen arbetat med att etablera hemsida, mail, sociala kanaler, 
medlemssystem och dokumenthantering. Dessutom har styrelsen startat bankkonto i föreningens 
namn för att kunna hantera kommande intäkter och utgifter. 

 
Dialog med svensk hockey 
Styrelsen har under året försökt etablera kontakter med främst Svenska ishockeyförbundet, SHL och 
Hockeyallsvenskan för att informera om HSU:s grundande och syfte och bygga en grund för vidare 
kontakt och diskussion med framtida organisation inom HSU. Ligorna har vi etablerat dialog med men 
gensvaret från förbundet har hittills varit svalt, trots flera försök från HSU-styrelsen. Under andra 
halvan av verksamhetsåret har styrelsen också lyft flera sakfrågor med ligaorganisationerna som är 
viktiga för framtiden, till exempel hur man bemöts som supporter på arenorna och hur det bör 
fungera när eventuella störningar uppstår på matcher. 
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Hemsida och sociala medier 
I januari 2020 startades ett Twitterkonto för HSU:s räkning för att sprida upprop och annat 
initiativtagarna stått bakom. I slutet av november lanserades hemsidan hockeyunionen.se där man 
bland annat kan läsa mer om styrelsen, vilka medlemsföreningar som är med och hur man gör sin 
förening till medlem i HSU. Under verksamhetsåret har styrelsen även fått tillgång till egna officiella 
mejladresser via Gmails verktyg. 
 
Coronasituationen 
Styrelsen har medvetet hållit sig ganska kall i den offentliga debatten runt coronasituationen och att 
släppa upp för publik, bland annat med tanke på hur framför allt SHL varit dåliga på hantera 
smittspridningen runt lagen. Det har dock hela tiden varit ett diskussionsämne på styrelsemöten och 
även i dialogen med ligorna och förbundet, och då även runt statlig ersättning och andra relaterade 
frågor. 
 
Media 
Bildandet av HSU kom efter ett flertal upprop från majoriteten eller alla av de svenska 
supporterföreningarna, och därför har också kommunikation genom media varit en viktig fråga för 
föreningen. Grundandet av HSU kommunicerades bland annat genom en artikel i Sportbladet i 
januari där Jimmie Andersson från styrelsen intervjuades. Under verksamhetsåret har även Robin 
Johansson intervjuats av media, bland annat när det under hösten diskuterades bland tyckare och 
vissa klubbar att man ville stänga ligorna för upp- och nedflyttning. 
 
Medlemsföreningar 
Under verksamhetsåret blev 25 supporterföreningar/supportergrupper medlemmar i HSU. De tillhör 
totalt 21 olika klubbar i SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. 
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BALANSRÄKNING 
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KOMMENTAR      

HSU har under säsongen 20/21 haft fokus på att starta upp sin verksamhet och därmed är de mesta av 

kostnaderna och intäkterna förknippade med uppstarten. Uppstartskostnaderna består framförallt av 

framtagandet av ett medlemsystem, domänkostnad och anslutningsavgift för bokföringstjänst.  

Ifrån medlemsföreningarna har uppstartsbidrag på totalt 35 000kr inkommit vilket kommer ge en stabil grund att 

stå på för att vidareutveckla verksamheten. 


