Verksamhetsberättelse 2020 för Medlemsutskottet i Föreningen Örebro
Sportklubb Fotboll,
Medlemmar: Willy Höglund (ordf), Moni Höglund, Jonas Ask, Petrus Dag, Camilla Söderwall, (SLO),
representant från Styrelsen (saknas).
Sara Coskun och Sandra Almqvist är med som anställda i ÖSK Elitfotboll AB.
2020 har varit ett annorlunda år även för Medlemsutskottet. Vi har ändå träffats 5 gånger, tre under våren
och två under hösten. Vi har tyvärr inte kunnat genomföra några fysiska träffar för våra medlemmar men
några digitala aktiviteter har vi ändå haft.
Sandra med flera på kontoret hade ett studioprogram för medlemmar. Detta gick endast till registrerade
medlemmar 2020. Årsmötet och ÖSK Galan sändes också digitalt och var väldigt uppskattade. Båda dessa
event sågs av väldigt många.
Vårt huvuduppdrag är att förnya, förflera och förmera medlemskapet i Örebro Sportklubb. Men också att ge
engagerande motiveringar för att bli medlem i ÖSK, samt marknadsföring av medlemskapet. Vi samtalar i
Utskottet om pris, paketering och innehåll i medlemskapet. En medlemsundersökning har genomförts där
flera intressanta saker kom fram som medlemsutskottet tar med sig inför framtida förslag och beslut. När det
gäller innehållet i medlemskapet finns det förslag på att sändningarna från Sportklubben självklart ska ligga
med och från och med 2021 ingår gratis entré till ÖSK-damlagets matcher. Förslag finns på att
medlemsavslutningen som tidigare varit gratis tas bort och att medlemmar istället får förtur att köpa biljetter
och ev. rabatt till ÖSK Galan. Vi föreslår att guldträffen sker i samband med en match Svenska Cupen i
feb/mars. Vidare att Pandaklubben ska få ett diplom, gnuggisar samt idolkort/lagbild på både dam- och
herrlaget. Vi bestämde i höstas att Medlemspinen tas bort. Men då medlemsundersökningen visade att den
är viktig för över hälften av medlemmarna kom vi fram till att inte ta bort den på första mötet 2021.Sara
undersöker potentiell give-away till guldmedlemmar.
Under våren samtalade vi om Föreningens Årsmöte, om ÖSK-dagen gemensamt med ÖSK-Ungdom, om
Medlemsvärvningar i samband med matcher, både i program, på skärmen och genom att dela ut flyers. Vi
planerade Medlemsresan, en Guldmedlemsträff och Medlemsgalan under hösten. Ett förslag som kom upp
var om medlemsutskottet ska arrangera en medlemsträff i samband med lagets första träning i januari. En
önskan var att både dam- och herrlag tränar samtidigt då och att medlemmar bjuds på grillad korv och kaffe.
För att få till något vi kan kalla Ivans Café har vi bestämt att ta de pengarna för att måla om gången under
Västra stå. Det arbetet planeras att dra igång under våren 2021.
Av de planerade aktiviteterna har några ställts in och andra ställts om.
Vi fortsätter att jobba för Autogiro/prenumeration av medlemskap och årskort. Det vi också har diskuterat
under året är att utöka antalet i medlemsutskottet och få med personer från bl a Kubanerna, Örebrudar,
GFÖ, Örebro Söder.
Utskottet beslöt under hösten att rekrytering för Medlem 2021 ska starta den 1 november 2020. Sandra och
Sara påbörjade arbetet med att ta fram en kampanj för att rekrytera medlemmar. Det blev en succé!
Medlemsantalet slog rekord under förra året och vad vi kan se så spränger vi den siffran i år eftersom vi i
skrivande stund redan är uppe i ca 1 000 st.
En sammanfattning av Medlemsutskottets arbete det annorlunda året 2020
Örebro 20210210
Willy Höglund, ordförande

