HOBY ESPORT ÅRSMÖTE 2022

Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen har huvudsakligen fortsatt bygga upp sin medlemsbas. Under hösten avslutades
första säsongen av Hoby Fortnite League där Joppe ”MO1L” tog hem vinsten efter en
fantastisk säsong tätt följda av Erik Rudolfsson och Axel Wilhstrand. Hela finalen fick ett
fantastiskt mottagande vilket resulterade i nästan en tredubbling av antalet spelare som
anmälde sig till den nya säsongen. 108 betalande besökare hade vi och SVEROK gick in och
ersatte oss för den ekonomiska ”smäll” tävlingen innebar för föreningen med 9.000:-.
Bara någon månad senare började vi ta mot anmälningar för HFL säsong 2. Men pga. mycket
att göra för alla arrangerande mäktade vi inte komma i gång förrän strax efter årsskiftet.
Inför HFL-Finalen i september köpte vi in de fyra speldatorer med skärmar och tillbehör
SVEROK försett oss med pengar till. Datorerna är ämnade att följa med LAN-Vagnen om
lånaren så önskar men vi fann det klokt att redan nu köpa in datorerna för att kunna erbjuda
besökare till våra event att få spela på dessa.
Vi avtackade våra kära sponsorer från föreningens första 1,5år. Sigma IT, ELIAS och
Softhouse. Vi kan inte nog poängtera vikten av deras stöd från start. Förutom att de
bekräftat att vi gör något bra har deras bidrag kunnat gå direkt till införskaffande av material
för event och arrangerande av dito.

Vi arrangerade en endagstävling i Fortnite med Arthur Cederblad som vinnare och belönades
med en hoodie med föreningens logga på bröstet.
Föreningen hade stora planer och visioner om att åstadkomma mycket fysiska aktiviteter så
som LAN osv. detta år. Året 2021 fortsatte dock i 2020s spår med en pandemi som inte lät
oss boka lokaler eller planera mer än några veckor i förväg varpå vi lade ner de flesta planer
där fysiska möten var målet.
LAN-husvagnen, ja denna fantastiska vagn som vi trott skulle stått klar vid detta lag är nu i
alla fall lackerad, loggan påmålad och även helt utrensad från inredning, gas och
vattenledningar. Lite skador dök upp som väntat men inte värre än vi kan hantera. Tapeter
köptes in och ny taklucka. Dagen efter vagnen var rensad blev två involverade familjer
liggande i Covid och man fick pausa renoveringen/ombyggnaden igen. Den kommer ligga
som en prioriterad post under våren 2022.
Slutligen:

Sparbanken Eken Åryd tecknade ett treårigt huvudsponsoravtal med föreningen som
förutom kontanter även bjöd på gratis banktjänster varpå vi nu bytt bank från Nordea till
Sparbanken EKEN. Även vår gamla sponsor Softhouse gick in som Huvudsponsor även för
2022. Stort tack till er som stödjer oss och ger oss förtroende år efter år.

Året blev således inte så livat som vi trott och hoppats på, pandemin tog ut sin rätt på flera
sätt. Faktiskt insjuknande av föreningens ”staff”, regelverk och olämplighet i att arrangera
fysiska aktiviteter var några anledningar till att vi inte klarade bocka av allt på förra årets
verksamhetsplan.
Vi siktar framåt och hoppas på ett år utan mer restriktioner och fler möjligheter till skoj.

