
Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande: Jonas Karlsson Öhlin 
Vice ordförande: Kalle Strandberg 
Kassör: Niklas Lundström 
Sekreterare: Ebba Radinger 
Övriga ledamöter: Colin Nairn, Erkki Koskinen, Kattis Ericsson, Marcus Beckford, Martin 
Nilsson, Pontus Håkansson, Tommy Wahlund 
Suppleant: Martina Locatelli 
Revisor: Klas Lindahl 
Styrelsen har under året sammanträtt på 13 protokollförda styrelsemöten. 
 
 
Inledande ord 
2021 har, precis som 2020 präglats av Covid-19 och även om läktarna kunde öppnas upp 
stegvis var året långt ifrån som vanligt. Detta har givetvis påverkat vårt styrelsearbete på 
olika sätt. Trots detta har medlemmarna återigen visat att dom uppskattar vårt arbete och 
varit väldigt tacksamma för det vi har gjort, vilket vi såklart är väldigt glada för.  
 
 
Medlemmar 
Medlemsåret har, precis som 2020 varit annorlunda då vi inte har kunnat interagera med folk 
kring matcher och event som vi brukar. Vi har dock fokuserat på medlemsvärvningar digitalt 
och försökt att pusha det i sociala medier. Bajen Fans har under året ökat med ca 1300 
medlemmar. Antalet medlemmar var vid ingången av året 4791 och vid utgången 6117.  
 
Vi har för tredje året i rad delat ut priset “Årets Bajenvrak”. Priset delas ut av Bajen Fans 
som ett tack från oss supportrar till någon inom föreningen som visat extra mycket hjärta 
under året. I år gick priset till Kalle Matsson för hans stora engagemang för Hammarby 
Handboll. Motivering mm finns på vår hemsida. 
 
 
Grow Söderort och Bajen Fans Colombia 
Bajen Fans Colombia har under 2021 haft ett tufft år med många stora utmaningar efter och 
under pandemin. Inga kampanjer har utförts för att få in pengar till projektet och man har 
dragit ner på kostnader. 
 
Under 2021 har vi försökt att göra projektet mer självständigt i form av ansvar och medel. 
Detta gick inte som planerat och ett framtida behov av närvaro och hjälp från oss är stor. Det 
påbörjades ett förbättringsarbete för förändra och professionalisera projektet, detta för att 
ytterligare kunna hjälpa barn och ungdomar i Colombia. 
 
Bajen Fans styrelse har under 2021 varit fysiskt på plats i Colombia och La Marina och tagit 
en större roll med mer detaljerad insyn i projektet. 
 
 



Supporterfrågor 
Villkorstrappan har under 2021 återigen varit ett hett ämne trots att polisen och SEF i mars 
uppgav att trappan skulle slopas. Så blev inte fallet. Under året har vi lagt mycket tid och 
energi på att motverka polismyndighetens hot. Det har gjorts gemensamma manifestationer 
med resten av supportersverige i form av flygblad, t-shirts, debattartiklar, namninsamlingar, 
brev till politiker, läktarmanifestationer etc.  
 
 
Resor 
Under 2020 så uteblev resorna och det var även så säsongen 2021 påbörjades. Framåt 
sommaren lättades det upp med restriktioner och lag började öppna upp för att ta emot 
bortasupportrar. Det första laget som tog emot oss blev Östersund den 1 augusti, vilket även 
var den sista resan 2019. Som tur var dröjde det bara en vecka innan vi fick ge oss ut på 
vägarna igen, denna gång till Göteborg.  
 
I slutet av augusti var det dags för oss att åka till Göteborg igen, denna gång till Hisingen 
och damernas möte med BK Häcken. Dit skickade vi en buss och detta var den första av tre 
resor under hösten där vi skickade buss till damernas matcher.  
 
Sista resan för året blev Halmstad borta i början av december. Under hösten 2021 skickade 
vi 24 stycken bussar till 11 matcher där Norrköping borta var den resan vi kunde skicka flest 
bussar, med 9 stycken bussar.  
 
På grund av läget med Covid-19 har det varit svårt att kunna planera för något annat än 
bussresor men till 2022 hoppas vi kunna utveckla vårt resande.   
 
 
Souvenirförsäljning 
Förra året avslutades denna del av verksamhetsberättelsen med orden om att vi hoppas 
kunna nå nya höjder 2021. Det får man nog ändå säga att vi till stor del lyckades med. 
 
Efter ett år utan försäljning vid arenorna runt på Söder var vi efter sommaren äntligen tillbaka 
vid souvenirbordet. Bordet är inte bara en viktig del för omsättningen - souvenirbordet är en 
viktig del för oss som förening då det är där vi får chans att träffa och prata med våra 
medlemmar och ibland till och med värva nya.  
 
Vad gäller utbudet och de grejer vi tagit fram så ger vi oss själva betyget godkänt. Många 
uppskattade produkter, allt från cupguldtishor till alternativa vattenflaskor. Med det sagt är 
ambitionen givetvis att bli ännu bättre. Vi ser hur andra supportergrupper i Bajenled håller 
ribban högt och tar fram snygga grejer. Det uppskattas enormt och inspirerar oss att jobba 
ännu hårdare.  
 
Omsättningen ökade rejält men inte med samma fina överskott som i fjol. Anledningen till 
detta är att vi lagt mer pengar på långsiktiga inköp.  
Låt oss avsluta denna text likt vi gjorde förra året. Vi kommer nästa år kunna sälja vid bordet 
hela året samt fortsätta med webbshoppen och därmed ta oss till nya höjder.  
 
 



Evenemang och aktiviteter 
 
Bajen Fans 40-årsjubileum: Det har tyvärr varit dåligt med fullskaliga evenemang under 
2021 pga rådande omständigheter. Även om vi kanske hade önskat att vi hade kunnat slå 
på större, så har vi ändå lyckats bränna av ett riktigt bra firande av Bajen Fans 40-
årsjubileum. 
 
Under våren tog vi fram ett unikt jubileumskort (medlemskort) i stål med BF40 motiv. Kortet 
blev populärt och ca 1430 kort såldes och skickades ut till medlemmarna. 
 
Under sommaren såg vi till att fira med en marknad och massa gött häng i Tantolunden. 
Nedanför Liljeholmsbron ordnades med musik, graffitimålning och flertalet supportergrupper 
på plats som sålde souvenirer.  
 
Den stora 40-års-festen ägde sedan rum på Sidenkällaren i början av november med 
middag för inbjudna och sedan eftersläpp för ytterligare 120 BF-medlemmar. Vi gästades av 
många roliga artister och profiler, delade ut priser, lyssnade på tal och blev även 
upphovsmän till en och annan riktigt ful Bajen-tatuering. 
 
Nackas Jul: Vi fick för första gången på 2 år fira jul vid Nacka. Vi serverade glögg som 
vanligt och Stefan Magnusson höll sitt traditionsenliga tal. Mycket bra uppslutning, kön till 
glöggborden sträckte sig bort till Östgötagatan. 
 
BF Cup: Den 18 september ordnade vi BF Cup på Mälarhöjdens IP. 16st 7-mannalag lirade 
15min matcher och tillslut var det Joelsson Younglings som gick segrande ur striden efter att 
i finalen ha spöat Hammarby Ultras med 4-2. Övriga deltagande lag var: BK Sober, Sektion 
138, BajenAssholes, Tjackskogens vänner, Festina Lente, Bajen Allez, Lokomotiv 12YS, 
Korv Kevins Vänner, FATBUREN, PartyBajen, FC Lugna Bakgatan, E1 Ultras, SöderBröder, 
Ultra Boys. 
 
 
Hemsida och sociala medier 
Under verksamhetsåret har vi skrivit på formellt förvaltningsavtal kring hemsidan med EVRY. 
Avtalet ger oss förmånliga priser för vidareutveckling och support. I och med detta har även 
hemsidan flyttats till deras servrar i Stockholm.  
 
Styrelsebeslut har även tagits kring vissa vidareutvecklingsaktiviteter för hemsidan, men när 
detta dokument går ut har det arbetet ännu inte hunnit slutföras. 
När det gäller sociala medier har vi börjat släppa supporterfilmer från matcherna på Youtube 
och Instagram. 
 
 
Sponsring och insamlingar 
Efter fjolårets plusresultat på över 700 000 kr såg vi till att under 2021 få mer snurr på 
pengarna då vi ansåg det finnas stort utrymme till det. Vi ville ge tillbaka till medlemmarna 
efter den ett och ett halvt år långa ökenvandring som vi alla gått igenom genom att bland 
annat subventionera bussarna mer än vanligt. Suget efter att resa på bortamatcher syntes 
därför tydligt på uppslutningen kring dels våra herrmatcher, men också de resor till 



damernas bortamatcher som vi anordnade. Vi har även, som anförts ovan, investerat en hel 
del i att bygga upp ett lager på souvenirsidan. 

Vi har, även detta år, varit tröjsponsorer till handbollen och bandyn. Detta med anledning av 
att ekonomin hos sektionerna varit fortsatt ansträngd och vi inte visste vad vintern och våren 
2022 skulle innebära i form av nya restriktioner. Vi hade även under våren 2021 en 
webshopskampanj där alla försäljningsintäkter tillföll först bandyn och sedan handbollen. 
Året avslutades även med att Bajen Fans som förening anskaffade sig en tavla av Madelen 
Janogys matchtröja från damernas rekordderby mot Gnaget för 25 000 kr till förmån för 
Samhällsmatchen. 

En annan viktig del i det ekonomiska året 2021 har varit 40-årsfirandet som firades på olika 
vis under hela året med exempelvis medlemskort i metall och ett sommarkalas i Tanto, och 
som lyckligtvis kunde avslutas med en riktig brakfest på Sidenkällaren i november. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2021 avslutas med ett plusresultat på nästan 77 
000 kr, och att föreningens ekonomi fortsatt är stabil inför kommande år där vi hoppas kunna 
lägga mer krut på subventionerade bussresor (förhoppningsvis även utanför Sveriges 
gränser), schyssta souvenirer och stökiga fester! Vi vill tacka alla våra medlemmar som 
bidragit under 2021 och hoppas att ni håller med oss om att det var värt varenda krona! 

 
Övrigt 
Under året har vi digitaliserat samtliga gamla protokoll, dokument och handlingar 10 år bakåt 
i tiden (2012-2022) och arkiverat dessa på Google Drive. 
 
 
Avslutande ord 
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar för att ni har fortsatt stötta oss under 
ännu ett annorlunda år. Vi ser fram emot 2022 och hoppas såklart på fulla läktare och fulla 
bortabussar samt flera roliga medlemskvällar tillsammans med er.  
 
/ Styrelsen 


