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Styrelsen har under året sammanträtt på 11 st protokollförda styrelsemöten samt en
planerings- och strategidag. Vi har även haft en mängd mindre fokusmöten, där specifika
frågor behandlats.

Inledande ord
2022 har på många sätt varit ett starkt år för oss Bajensupportrar. Bajen Fans har nått vårt
högsta medlemsantal på flera år, sålt souvenirer som aldrig förr och vi har slagit publikrekord
både på hemma- och bortaplan. Det har också varit ett utmanande år med höga
drivmedelspriser och inflation som slagit på vår verksamhet, men tack vare er medlemmar
står vi starkt rustade för att möta alla utmaningar.

Medlemmar
Antalet medlemmar i Bajen Fans var vid ingången av året 6 117 st och vid utgången 6 637
st. En ökning med ca 8,5%. Vi är med det fortsatt Sveriges största supporterförening.

Vi har för fjärde 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 Jonas "Myran" Myrstedt för sitt stora engagemang som SLO
inom Hammarby Fotboll. Motivering finns i sin helhet på vår hemsida.

Bajen Fans Colombia
Bajen Fans Colombia har under 2022 tagit ytterligare steg under projektledaren Colin Nairns
ledning. Vi har fortsatt vårt arbete med att göra projektet mer självständigt genom att aktivt
arbeta med att sätta strukturer på plats i Colombia, samtidigt som vi hemma i Sverige har
arbetat med projektets finansiering i form av sponsring och insamlingskampanjer.

Det har skett en del förändringar i organisationen på plats i Colombia under året. Vår
långtida tränare, Diego, har under året ersatts och vi har förstärkt organisationen med
psykologer, administratörer och socialarbetare. Vi har också gått in tydligare i ett samarbete
med den lokala skolan.

Projektet har under året fått välförtjänt mediauppmärksamhet både i Colombia och här
hemma i Sverige. Bland annat gjorde en av Colombias största TV-kanaler ett inslag om
BFC.

I mars besökte en av BFC:s spelare, Valentina Morales, Stockholm och fick bland annat
chansen att provträna med Hammarbys F19 och att se en herrmatch på Nya Söderstadion.



Supporterfrågor
I kölvattnet av Villkorstrappan släppte polisen under våren en ny handbok kring sitt
arbetssätt i samband med idrottsevenemang. Bajen Fans har under året noggrant följt
utvecklingen kring den nya strategin.

En annan viktig fråga som styrelsen arbetat en hel del med under året är VAR-frågan. Vi har
sedan tidigare årsmötesbeslut på att motverka ett införande av VAR inom svensk fotboll. Det
har vi gjort genom att aktivt föra en dialog med både klubben och SFSU, samt framfört vår
ståndpunkt i media.

Resor
Efter två säsonger med pandemirestriktioner var 2022 året då vi åter fick ge oss ut på
vägarna med full styrka igen. Suget bland våra medlemmar att återigen kunna stödja Bajen
på plats speglar sig i både publiksiffror och i antal bokningar på våra resor.

Vi inledde det allsvenska reseåret på bästa möjliga sätt genom att styra en tågresa upp till
Sundsvall. Resan uppskattades av både SJ:s personal och våra resenärer. Flera
medlemmar hörde i efterhand av sig och sa att det var en av de roligaste bortaresor de åkt
på. Målet var att under året köra ytterligare en tågresa, men IT-strul hos Trafikverket satte
tyvärr stopp för de planerna. På grund av återkommande strul med vårt tidigare bussbolag
så beslutade vi oss även för att byta bussbolag under året, vilket vi anser gett ett
kvalitetsmässigt lyft på våra resor.

Totalt har vi fått iväg 53 st bussar under året fördelat på 16 resor, däribland tre resor till
damernas bortamatcher. I herrallsvenskan snittade vi hela 4,18 st bussar per match.

En utmaning som vi stått inför under året, och som vi kommer att behöva hantera även
framåt, är de höga drivmedelspriserna som har pressat upp våra busskostnader.

Souvenirförsäljning
Vår souvenirförsäljning nådde under 2022 nya rekord med en omsättning på 859 300 kr
(föregående år 500 907 kr). Vår webshop har varit en starkt bidragande orsak till att vi
kunnat öka vår omsättning inom souvenirområdet och det ska vi dra fortsatt nytta av framåt.

Vårt souvenirbord på matchdag är viktigt för oss som förening då det ger oss chans att
synas, prata med våra medlemmar och potentiellt nå ut och värva nya medlemmar. Vi har
haft en relativt bra närvaro med försäljning på nästan alla herrmatcher i fotboll, ett antal
dammatcher och handbollsmatcher, samt flertalet av bandyns matcher hemma på Zinken.

Under hösten genomförde vi en populär tävling bland våra medlemmar, där den bästa
designen skulle säljas som årets jultröja. Vinnare, bland många både roliga och seriösa
kandidater, blev “Salta Bajen” med sin tolkning av tomteverkstadens schackfärg.

Trots en hög omsättning gör vi ett relativt lågt resultat på 45 818 kr (föregående år -88 889
kr) på vår souvenirförsäljning. Det är främst kopplat till höga inköpskostnader, vilket har
pressat ner våra marginaler. En viss prisjustering gjordes på våra souvenirer i slutet av året
för att möta det högre prisläget.



Under 2023 hoppas vi kunna lyfta området ytterligare och har fått en fin start med
försäljningen av vår Europatröja med Stig Helmer-motiv.

Evenemang och aktiviteter
Årets BF Cup gick av stapeln den 20 augusti på Gubbängsfältet. Av 24 st anmälda
7-mannalag stod till slut Real Mehmet som vinnare efter att ha besegrat Eskils Söner i
finalen.

Den 8 oktober arrangerade vi tillsammans med Tifogruppen och Hammarby Fotboll en
mycket uppskattad flaggmålardag i Eriksdalsskolans idrottshallar. Eventet besöktes av av allt
från barnfamiljer till ultras och besöktes av flera hundra personer. En succé större än vad vi
hade kunnat förutse. Vi hoppas kunna arrangera fler flaggmålardagar framöver.

Eventåret 2022 avslutades som vanligt vid Nackastatyn på julafton. Stefan Magnusson höll
traditionsenligt sitt tal och vi serverade glögg och pepparkakor. Uppslutningen var som
vanligt mycket stor till denna uppskattade tradition.

Sponsring
Under pandemiåren ökade vi våra sponsoråtaganden rätt rejäl för att stötta de
Hammarbysektioner som hade det tufft utan publikintäkter. Under 2022 har vi återgått till ett
mer normalt läge kring detta område. Vi har också börjat ställa högre krav kring samarbete
och exponering för att ingå ett sponsoravtal. Detta har bland annat gett oss förmånliga
medlemspriser på biljetter till handbollen och bandyn.

Lokal
Bajen Fans har under året äntligen flyttat in i en egen föreningslokal igen. Tills vidare får vi
dock endast använda den till kansliverksamhet, men vi hoppas på att i framtiden få visa upp
vår fina lokal även för er medlemmar.

Övrigt
Vår avgående styrelseledamot, Martin Nilsson, tar plats i SFSU:s styrelse. Vi ser fram emot
ett fortsatt gott samarbete och är glada över att Martin håller den grönvita fanan högt även
där.

Avslutande ord
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar för att ni har fortsatt stötta oss. Vi ser
fram emot 2023 och hoppas såklart på fulla läktare, fulla bortabussar samt flera roliga
medlemskvällar tillsammans med er.

/ Styrelsen


