
JK:s syfte

- Ge DIF:s olika föreningar bästa möjliga 
stöd på såväl hemma- som bortaplan

- Verka för medlemmarnas bästa

- Vara ledande bland supporterföreningar



Organisationen

- Styrelse
- Funktionärer
- Medlemmar
- Samarbetspartners



Organisationen idag

Ordförande
Vice ordförande

Kassör Sekreterare
Souvenirer

Reseklubben
Evenemang
Medlemmar



Tre frågor

- Vad VILL jag göra för JK och DIF?

- Vad KAN jag bidra med?

- Hur mycket tid är jag villig att lägga?



Kommunikation

- Internt med medlemmar

- Externt med DIF och andra

- Externt i medier



Exempel



Verktyg

- Hemsidan
- Nyhetsbrev
- Medlemssystem
- Sociala medier
- Grafik
- Bilder



Hjälpmedel

- JK-mejl
- Wordpress
- Adobe-program (Photoshop, Illustrator m.fl)
- Facebook, Twitter, Instagram
- Office-paketet



Vad kan du göra?

- Skriva texter
- Skapa grafik
- Fotografera/filma
- Sprida innehåll på sociala medier
- Värva/ha kontakt med medlemmarna
- Marknadsföra JK



Texter på hemsidan

- ”Hetstexter”
- Info om souvenirer, medlemskap, resor
- Intervjuer
- Krönikor
- Resereportage
- Spelarintervjuer



Värva medlemmar

- Gå runt på pubar/matcher
- Sätta upp affischer
- Dela ut flyers
- Skicka ut nyhetsbrev
- Skriva på hemsidan/sociala medier



Souvenirer

- Två syften:

- Snygga kläder till Djurgårdare
- Merintäkter till föreningen



Försäljningen

- Alltid när DIF spelar matcher
- Vid andra JK-arrangemang
- På samlingar



Utbudet idag (urval)

- T-shirts
- Halsdukar
- Tjocktröjor av olika slag
- Mössor
- Pins



Vad gör en souvenirförsäljare?

- Säljer souvenirer vid våra olika försäljningsställen

- Säljer medlemskap och resor

- Packar och transporterar souvenirer



Hjälpmedel

- Izettle för kortbetalning
- Möjlighet att betala med Swish
- Ipads för kassasystem (Izettle)
- Datorer för försäljning av resor/medlemskap



Vad gör en souvenirskissare?

- Tar fram förslag på nya souvenirer

- Är med och ger feedback på andras förslag

- Har möjlighet att använda JK:s datorer med 
Illustrator, Photoshop m.fl.



Reseklubben

- Syftet: Se till så att så många som möjligt kan 
stötta DIF på plats

- Prioritering 2017: Bussvärdar



Bussvärdens uppgifter

- Hålla kontakten med chaufförerna
- Göra bussbesiktning med chaufför
- Sätta upp sopsäckar
- Se till att toaletten är hel
- Planerar matstopp och eventuella andra stopp med chaufförerna
- Se till att god ordning råder på stoppen
- Grovstädar bussen vid ankomst aktuell ort och hemkomst Stockholm
- Agerar om någon blir för full eller ägnar sig åt skadegörelse/spyor
- Ser till att alla på bussen mår bra



Vi behöver fler värdar!

Premiären till Elfsborg 2012 (17 bussar) – omöjlig idag



Vi behöver fler värdar!

Och då var vi inte ens nära Elfsborg 2002 (39 JK-bussar)



Evenemang

- Arrangemang för att stärka sammanhållningen och ge tillbaka 
till medlemmarna

- Exempel 2016: 125-årsfest med Sofialäktaren, Kaknäscupen, 
JK-dagssamlingar och 35-årsfesten för JK/BS

- Andra evenemang: Premiärsamling, bortapubar, Östrakvällar



Exempel – 35-årsfesten

- Planering
- Boka artister
- Hitta lokal
- Utsmyckning
- Nostalgi
- Film/bilder



Vad behöver vi hjälp med?

- Fest/evenemangskommitté
- Lokaler
- Fysisk hjälp (exempelvis på Kaknäscupen)
- Försäljning
- Marknadsföring
- Planering



Tidigare arrangemang – svåra idag

- Livesänd uppesittarkväll

- Fler medlemsmöten och workshops

- Ännu större variant av Kaknäscupen

- Spelningar vid bortamatch



Kontakta oss!

- Mejla till styrelsen@jarnkaminerna.se
- Prata med oss på matcher!

- Lämna dina kontaktuppgifter om du ej anmält dig!


