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Ordföranden om året som gått….

Säsongen 2020/21 har varit en mycket speciell säsong, efter säsongen 19/20 såg vi att
elitlicensen borde vara klar för kommande säsong då vi hade ett positivt eget kapital och vi
såg framåt mot en härlig säsong med mycket publik på läktarna. Men när vi avslutade förra
säsongen slog Corona-pandemin till med full kraft för att lugna sig något under sommaren
och början på hösten, vi hade stora förhoppningar om att kunna öppna upp för, även om vi
inte räknade med fullsatta läktare så i alla fall 300 sittande åskådare. Vi sålde
sittplatsbiljetterna och gjorde allt i ordning inför seriestart, då kom nästa våg och besked kom
att vi enbart får ha 8 personer i publiken.

Vi liksom alla medlemmar, funktionärer, supporters och publik känner en otrolig saknad av
bandyn. IFK Vänersborg saknar alla Er som alltid är på plats i Arenan för att stötta våra lag i
dom olika serierna.

Vårt Herrlag i Elitserien tog enormt stora steg säsongen som var, spelade kvartsfinal mot
Edsbyn där vi tyvärr föll med 2-3 i matcher. Det var en tung förlust, men så här i efterhand
ser vi att vi bara är några stolpskott från att vi nått semifinal.

Tack vare alla Er har vi klarat Coronapandemin relativt bra trots publikbortfallet, mycket tack
vare att våra ledare/spelare/anställda har gått med på föreslagna korttidspermitteringar,
dessutom har företag och privatpersoner ställt upp och hjälpt oss med olika gåvor, såsom
fiktiva biljetter, digitala 50/50-lotter, efterskänkta säsongsbiljetter och andra gåvor

Vi ser att publikintresset fortfarande är stort för IFK Vänersborg, vi ligger bland de främsta
lagen i tabellen för antal sålda matcher på Sportbladet Play. Publiksnittet för IFK
Vänersborgs ligger på ca 1000 åskådare per match. Vi tror och hoppas att vi kommande
säsong ska öka intresset för bandyn ännu mer i vår Arena Vänersborg.

Barn- och ungdomsverksamheten frodas som aldrig förr, av våra ca 340 aktiva barn och
ungdomar är 40 procent tjejer. Varje år utbildar vi ca 100 barn i skridskokul, bandyskola samt
flickbandyskola.
Vi har en stolt historia av unga talanger och i nästan varje årskull finns en eller flera blivande
elitspelare. Vi är idag över 300 pojkar och flickor som spelar i 11 olika lag. I bandyskolan
deltar varje vecka över 100 barn på isen.
Varje säsong genomför vi cirka 900 aktiviteter. Totalt genererar detta 50 000 aktivitetstimmar
för barn och ungdomar i Vänersborg.

Vårt damlag fick tyvärr bara vara med och träna/tävla en kort period, laget skulle startat i
Allsvenskan men tyvärr blev serien inställd på grund av pandemin, men tjejerna har tagit nya
tag och vi ser fram emot när IFK Vänersborg får gå ut till den första Allsvenska dammatchen
kommande säsong.
På mindre än tio år har föreningen gått från 10 spelande tjejer till att idag vara över 130.
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Styrelsen genomförde sexton (16) protokollförda möten under året.

Antalet medlemmar har under året ökat med ca 100 nya medlemmar, under året har vi haft
755 betalande medlemmar.

Vår förening ser fram emot en ny spännande bandysäsong, ett givande verksamhetsår och
en god utveckling på många plan.

Styrelsen för IFK Vänersborg får härmed avge årsredovisning för verksamhets- och
räkenskapsår 2020-05-01 – 2021-04-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Vid IFK Vänersborgs årsmöte 23 juni 2020 valdes nedanstående styrelse.

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 – 2020 fick efter konstituering följande sammansättning:

Ordförande Bill-Arne Andersson
V ordf Per Ejerhed
Kassör Anders Lundberg
Ledamöter Magnus Berner

Johan Olsén
Carina Herou
Lars Jensen

Föreningens säte är i Vänersborg.

Styrelsen avger härmed följande förvaltningsberättelse;

Ekonomirapport

Omsättning 2020/2021 slutade på 7 622 836 kr med ett positivt resultat på 32 969 kr.

Det egna kapitalet har därmed stärkts från 8 055 kr till 41 024 kr.

Föreningens ekonomi har påverkats kraftigt av pandemin och omsättning blev cirka två
miljoner lägre än det som budgeterats. De största intäktstappen har varit publikintäkter,
marknadsintäkter och cup/lägerintäkter.
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Föreningen har jobbat proaktivt med ekonomin under hela verksamhetsåret för att parera
intäktstappen. Vårt herrlag har varit permitterade i olika grad och perioder efter vad som varit
möjligt. Vår kanslipersonal har var permitterade från augusti och fram till dess att deras
tjänster tvingades avslutas under våren 2021. Föreningen har dragit ner både på fasta och
rörliga kostnader så långt som möjligt.

Tack vare de åtgärder och besparingar som genomförts tillsammans med det stöd vi fått från
stat, kommun och privatpersoner lyckas vi trots pandemin att redovisa ett positivt resultat för
helåret.

Efter flera ekonomiskt tuffa år hoppas vi nu att pandemin snart är över och att vi kan börja
bygga en starkare förening över tid. Den stora utmaningen och även möjligheten är att öka
våra publik och marknadsintäkter.

20/21  19/20  18/19  17/18  16/17

Intäkter        7 622 836       14 786 676       15 368 521       16 990 106       16 086 455

Kostnader - 7 589 867 - 10 281 611 - 19 999 365 - 16 970 084 - 16 048 466

Resultat  32 969         4 505 065 - 4 630 844   20 022   37 989

Eget kapital  41 024     8 055 - 4 497 010            133 834            113 812

Elitserien placering             6           11             7             8             6

Marknad

Reklam/Sponsring

Marknadsarbetet har haft ett tufft år med pandemin. Vår marknadsansvarige var permitterad
från augusti och framåt och tyvärr fick hela kansliet sägas upp i början av 2021.

Trots publikens frånvaro har större delen valt att fortsätta sponsra oss under denna tuffa tid.
Vi har dock haft ett kännbart bortfall och minskade intäkter i totalen.

Under våren 2021 påbörjades ett arbete med att se över hur marknadsarbetet ska bedrivas
under kommande säsong.
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Publik och Sportbladet Play

På grund av publikrestrektionerna har vi tyvärr inte fått ta in fler än 8 personer per match. I
början av säsongen hade vi strikt 0 personer men under andra halvan lottade vi ut dessa 8
platser bland de som köpt säsongskort och fiktiva biljetter.

Hela Elitserien livesändes genom Sportbladet Play. IFK Vänersborg hade ett snitt på 970
unika tittare per match i grundserien vilket innebär ett uppskattat snitt om totalt 2328 tittare
per match.

I slutspelet hade vi 1459 unika tittare per match vilket innebär ett uppskattat snitt om totalt
3502 tittare per match.

AKs Restaurang

Restaurangen i Arena Vänersborg fick under våren 2020 en ny entreprenör och bytte då
namn till AKs Restaurang. AKs Restaurang serverar dagens lunch fem dagar i veckan och
har på kort tid blivit en stor succé. AKs Restaurang har även haft öppet under våra
herrmatcher och har då haft cirka 100 besökare per match.
Även om AKs Restaurang inte drivs av IFK Vänersborg så är dem ett stort lyft för Arena
Vänersborg. Vi är övertygade om att restaurangen kommer att lyfta våra matcharrangemang
och vi har ett väldigt bra samarbete med dem.

Loger

Vår logeverksamhet har tyvärr varit stängd under hela säsongen på grund av restriktioner.

Nätverk

Nätverket har inte kunnat genomföra några nätverksträffar under säsongen men vi hoppas
att vi 2021/2022 kan fortsätta den framgång och utveckling som konceptet hade 2019/2020.

Lotterier och Medlemmar

Målsättningen med kommitténs arbete är att öka antalet icke aktiva medlemmar i IFK
Vänersborg genom marknadsföring vid olika arrangemang i Vänersborg.
Detta görs genom att marknadsföra ”vi-andan” i IFK Vänersborg men även genom att på sikt
kunna förstärka medlemskapet med flera speciella förmåner i form av information och
rabatter.

Målsättningen är att öka antalet andelar i IFK Vänersborgs Andelslotteri, att locka flera som
är aktiva att bli säljare av andelslotteriet samt att kunna få fler andelslotterier än de två som
just nu är igång.
Ambitionen är att genomföra framtida lotterier eller andra aktiviteter som kan ge ett mervärde
för klubben.
Föreningen har under verksamhetsåret haft 755 betalande medlemmar.
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En ökning med 100 medlemmar sedan föregående verksamhetsår.
Utöver årsmöte planerade vi en Kick-off för föreningen, men den gick inte att genomföra på
grund av Pandemin. Vi har också skickat ut Nyhetsbrev samt SMS till medlemmar med olika
erbjudanden från Partners och Marknadsgruppen.
Samtliga medlemmar har fått medlemskort (digitalt alt papper).

Andelslotteriet
520 st. andelslotter av 600 är sålda i snitt, varierar från månad till månad.
Kommittén har arbetat  med att försöka öka antalet köpare samt att lottköpare går över till
autogiro i stället för en fysisk fakturering.
Dragningen aviseras varje månad den 15:e på vår hemsida och på sociala medier.
Under säsongen har vi betalt ut vinster för 312 000 kr till abonnenter i lotteriet.
Här har några vinnare valt att efterskänka del av vinster tillbaka till föreningen.

Bingolotter och Kalendrar via Folkspel
Föreningen har sålt  770 stycken Julkalendrar, varav många såldes extra inom lagen.
Vi samarbetade under december månad med Trenova centrum och fick möjlighet att stå där
och sälja kalendrar bingolotter och souvenirer.
Föreningen sålde 2200 st bingolotter (uppesittarkvällen), som är en ökning av 600 st
bingolotter från förra säsongen. varav 1800 st såldes inom ungdomslagen.
Detta är en ökning av lottförsäljningen jämfört med föregående år.
Lagen har fått del av försäljningen till lagkassorna.

Kommittén skulle ha deltagit och medverkat vid Aqua Blå, Oktobermarknad samt
Klappdagarna, men inget av arrangemangen gick att genomföra på grund av Covid19.
På grund av pandemin har vi inte haft kommitténs medlemsdisk vid hemmamatcherna för att
svara på frågor och registrera nya medlemmar, då ingen publik varit närvarande.

IFQ, vårt kvinnliga nätverk som jobbar för att öka antalet flickor som spelar bandy och
kvinnor och funktionärer på matcherna, har inte heller genomfört några evenemang.

50/50-lotteriet
Lotteriet som genomförs i samband med våra hemmamatcher, även under träningsmatcher.
Det har fungerat riktigt bra även i vinter, trots att vi endast har haft digitala lotter, vars
dragning har skett i halvtidsvilan på hemmamatcherna.
Den gångna säsongen sålde vi endast digitala 50/50-lotter och klubben fick in 171 650 kr.
Även här har några vinnare valt att ge föreningen del av vinsten.

Kommittén har bestått av Carina Herou, Gunnar Andersson, Annika Blixt, Lars-Åke
Oscarsson, Leif Karlsson, Håkan Skött. På grund av Covid-19 pandemin har kommittén
endast haft ett fåtal möten och sammankomster under året.
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Elitverksamheten

Sport & Elitkommittén ansvarar för elitverksamheten i föreningen och omfattar A-lag Dam
och Herr till och med P 16. Kommittén ansvarar för drift och utveckling på uppdrag av vår
styrelse.

Sport och elitkommittén
Kommitténs ordförande Lars Jensen, som också är spelaransvarig för elitverksamheten i
föreningen tillsammans med Martin Röing och Jonathan Rask. Lars har även ingått i
styrelsen. Samtliga arbetar med föreningens herr-lag, Jonathan har haft ett mer riktat ansvar
mot våra Juniorlag, P16, P17 och P19 lagen.

A-truppen
Spelartruppen har bestått av 19 spelare. Ett antal spelare från vår juniorverksamhet har
under säsongen varit med i träningstruppen.
Nya i truppen har varit Ilja Grachev, Adam Blomster, Robin Karlsson, Jacob Jenefeldt och
Brage Lae . Flera juniorspelare har medverkat på herrlagsträningarna.
På ledarsidan har Ari Holopainen haft tränaransvaret, assisterande tränaren Jesper Larsson
och Thomas Johansson har fortsatt vara ansvarig målvaktstränare.

Försäsongen
Hela säsongen har präglats av Covid-19, där träningsmatcherna och cuper inte kunnat
genomföras enligt plan dock har IFK själva anordnat en ny cup ”Vänersborgsklubban cup”,
där Villa Lidköping BK vann pokalen.

Serien
Även serien präglades mycket av Covid -19 där matcher fick skjutas upp och flyttades till
slutet på säsongen så blev det ett tufft matchande för att hinna klart serien innan slutspelet
drog igång,

IFK visade att man ville vara med och slåss om de översta platserna där försvarsspelet
visade sig var utomordentligt bra, laget släppte endast in 82 mål, näst minst i serien.
Resultat av detta fina spel ger en mycket fin 6:e plats, i kvartsfinalspelet fick man möta
Edsbyn. IFK vann de två första matcherna på ett mycket övertygande sätt 8-3 och 4-3, dock
tröt krafterna efter detta och Edsbyn vann matchserien med 3-2 i matcher och gick vidare till
semifinal

Damtruppen
Inför säsongen 20/21 valde IFK Vänersborg att starta upp ett A-lag för damer, anledningen är
att vi har ett stort antal spelare bland tjejer som kommer upp i seniorspelet inom kort.

Tyvärr så blev det ingen serie i år då Pandemin satte stopp för detta, dock hann man med tre
träningsmatcher där laget visade att de kommer stå sig gott i konkurrens.

P16/P17/P19
Tyvärr så fick dessa serier ställa in all sin verksamhet under säsongen med anledning av de
restriktioner som var.

Sport och Elit/Lars Jensen
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Ungdomsverksamheten

Följande lag som tillhör ungdomsverksamheten har tränat och spelat i föreningen under
säsongen 2020/2021:

P14 11-mannaspel, två lag och 21 st spelare
F14 11-mannaspel, två lag och 24 st spelare
P12 7-mannaspel, två lag och 19 st spelare
F12 7-mannaspel, två lag och 25 st spelare
P10 7-mannaspel, två lag och 16 st spelare
F10 7-mannaspel, tre lag och 24 st spelare
P9 7-mannaspel, två lag och 32 st spelare

Flickbandyskolan  17 st barn/ spelare deltog i träning under säsongen
Skridskokul/ Bandyskolan   104 st barn/ spelare i åldrarna 2 – 6 år har under året varit in-

  skrivna i verksamheten
  Under säsongen har vi varit i snitt 70-80 barn på isen under
  söndagar mellan Oktober till Mars.

Säsongen som gick har kantats av restriktioner och nedstängningar till följd av pandemin,
trots detta har våra ungdomslag förutom under perioden December till Januari kunnat
bedriva träning med i vissa fall träningsmatcher inom föreningen.
Mycket tack vare engagerade ungdomsledare, förstående föräldrar och barn har vi lyckats
hålla smittan borta från lagen som trots enstaka fall och karantäner. Stort tack till alla ledare,
föräldrar och barn.

Ca.40% av alla barn och ungdomar är tjejer vilket är en väldigt positiv och stark utveckling
inom IFK Vänersborg och det bådar gott för vår pågående Damlagssatsning.

P.g.a. rådande pandemi i vårt samhälle kunde vi av naturliga skäl ej genomföra den
traditionella ungdomsavslutningen i Mars månad.
Varje lag skapade sin egna lilla avslutning med prisutdelning till samtliga våra barn och
Ungdomar.

Glädjande att se är att det stora intresset kring vår Skridskokul, Bandyskola och
Flickbandyskola håller i sig. Drygt 120 st inskrivna barn, flickor och pojkar varav ca 60-70 st
i snitt per tillfälle är ett bra snitt trots pågående Covid-19. Victor Gustafsson och Simon Östh
som varit ledare inom skridskokul de senaste 10-årsperioden tackar nu för sig och kommer
nu ersättas med andra ledare inför den kommande säsongen.

Vi har för första gången i IFK`s historia en bra bredd och fördelning av Pojk- respektive
Flicklag, P9-P14 respektive F10-F14 vilket är vad föreningen under lång tid strävat emot.
Tillsammans med skridskokul, bandyskola, flickbandyskola och våra ungdomslag upp till
P14/F14 har vi totalt varit 282 st deltagare och 50- talet ledare.

Sport- och ungdomskommittén

Kommittén har under den gångna säsongen haft följande bemanning;
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Magnus Berner, Rikard Oswaldsson, Emelie Davidsson, Tomas Gebremariam, Daniel
Eriksson och Jesper Larsson.
Inför kommande säsong kommer flertalet att lämna sina respektive uppdrag, Sport och
Ungdom har under verksamhetsåret arbetat med att få in ersättare till avgående bemanning
och lyckats väl, 7 st nya resurser har tillkommit och kommer representera SPU under
kommande säsong.

Sport och Ungdomskommittén har sedan Augusti månad träffats en gång i månaden för att
planera och utveckla verksamheten.
Ledarmöten har genomförts vid 2 tillfällen under säsongen, två stycken under Q3 och Q4
2020.
Kommittén har också deltagit vid träffar med Västergötlands bandyförbund under säsongen.

Sommarbandyskolan
Den här lägeraktiviteten är fortsatt mycket populär men p.g.a. pandemin endast en vecka
med totalt 63 ungdomar från Sverige. Sommaren 2021 planerar IFK att bedriva
sommarbandyskola v.32 vilken också föregås av daycamp fredag – söndag v.31.

Frida Bandycup
Inställd

Birger Bandycup
Inställd

P16 Inbjudningscup
Inställd

Istider

Vi ser många engagerade och duktiga spelare i ungdomslagen. Möjligheterna och
förutsättningarna i Vänersborg är fantastiska, vi börjar att för de äldre Junior- och
Ungdomslagen kunna erbjuda istider fr.o.m. början på Augusti. Detta ger oss enorma
möjligheter jämfört med andra föreningar att komma på is och nöta skridskoåkning flera
månader innan seriespel drar igång.

I år har vi åter haft en gemensam istid med stationsträning för samtliga av de äldre
ungdomslagen, flickor som pojkar, detta har slagit ut väl och är något vi kommer fortsätta
med för att ge alla barn och ungdomar så mycket istid vi bara kan.

Huvudsäsongen startar normalt v.42 och då är det önskvärt att våra lag ska träna minst 2
gånger i veckan. Ungdomsledarna har varit väldigt delaktiga och hjälpsamma att informera
när de inte ska använda sin istid och erbjudit den till ett annat lag.
Något som också varit helt avgörande under säsongen är att vårt herrlag valt att träna tidigt
på dagen och möjlig gjort mer istid åt övrig verksamhet. De tiderna står annars helt tomma
eftersom barnen är i skolan eller att många barn kan få det svårt med skjuts till
bandyträningen.
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Sport o Ungdom har flera gånger lyft budskapet om mer isyta för träning och spel. Vi hoppas
det kommer nya lösningar på Sportcentrum i framtiden, något som är helt nödvändigt för
bandysportens utveckling.

Skridskokul, Bandyskola och Flickbandyskola

Det finns alltid många saker att glädjas över när vi tittar på ungdomsbandyn i föreningen,
men ett av de största detta året är utvecklingen på antalet barn på Bandyskolan. Vi fortsätter
attrahera nya barn till vårt skridskokul och bandyskolor, trots pandemi var väldigt många barn
inskrivna och hög genomsnittlig närvaro på träningarna. Det är mycket viktigt för hela
föreningen att vi har en attraktiv verksamhet för de allra minsta och vi hoppas på att kunna
utveckla detta ytterligare under kommande år.
Fr.o.m. i år skall vi också dela upp bandyskolan i två delar, dels skridskokul för alla
nybörjare, dels en bandyskola som blir ett nytt mellansteg mellan skridskokul och
lagtillhörighet. Vi hoppas med detta kunna anpassa träning och utbildning för de barn som är
lite längre fram i utvecklingen samtidigt som alla nybörjare/ barn får möjlighet att utvecklas
förutsättningslöst, ha kul, lekande lärande på skridskor tillsammans med alla våra fantastiska
ledare för de minsta.

Vidare följer vi som förening Riksidrottsstyrelsens rekommendationer och krav på att
samtliga föreningar och ledare, personer i barns och ungdomars närhet inom föreningen
skall kunna uppvisa godkända registerutdrag från belastningsregistret. Samtliga berörda
inom IFK Vänersborg har redovisat godkända utdrag ur belastningsregistret och
IFK Vänersborg tar med detta, fullt ansvar för att säkerställa en bra miljö för barn och
ungdomar att vistas i.

Sammanfattning

En aktiv verksamhet som sträcker sig över en lång säsong där några lag börjar försäsongen
redan i april/maj med barmarksträning innan isen spolas upp i Arena Vänersborg i början på
augusti. Träningsmängden ökas efterhand och har varit i gång fullt ut från oktober när
fotbollen närmar sig sitt slut. En stor mängd engagerade, duktiga ledare gör ett jättejobb i
föreningen för att barnen ska få bra träningar och matcher. Ett stort varmt tack till er alla som
är med och bidrar till fortsatt utveckling av vår växande ungdomsverksamhet.
Snart ligger isen blank och fin, då syns vi igen.

IFK Vänersborgs Sport och Ungdomskommitté
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Kommunikation och informationsverksamhet

När säsongen 2019/2020 slutade började arbetet med att utveckla våra sociala kanaler som
hemsida. Facebook, Instagram och Twitter. Nytt för 20/21 är att vi har ett LinkedIn konto som
riktar sig mer mot marknad och sponsorer. Fokus har varit att vara fortsatt konsekventa i hur
vi exponerar oss även om corona ställde till det en hel del med hur och vart vi kunde göra
våra intervjuer så missade vi inte en enda intervju i samband med match.

Vi har försökt att vara så informativa som möjligt mot våra supportrar och partners med allt
från livesändningar i samband med nyförvärv men även direkt efter hemmamatcher med
matchens lirare.

Exempel

Facebookevenemang till varje hemmamatch.

Vid varje hemmamatch har vi haft 3 olika Bilder vid 3 olika tillfällen som upplyser om att det
är hemmamatch.

Vi har lagt upp startelvan med spelarbilder inför varje hemma och bortamatch.

Efter varje match har vi lagt upp en bild som visat slutresultatet samt vilka som gjort mål och
assist i matchen. Nytt för denna säsongen var en bild på matchens lirare.

Höjdpunkter efter varje match.

Videointervju före alla hemma och bortamatcher

Videointervju efter varje hemmamatch i vår Fanzone som varit på isen direkt efter matchen.

Intervjuer och reportage i text på hemsidan inför och efter varje hemma och bortamatch.

Under säsongen har vi sålt fiktiva biljetter inför varje match. Där har ni supportar bidragit med
hela 90 076kr

Även denna säsongen har vi auktionerat ut matchtröjor från föregående säsong på vår
Facebook-sida. 27 100kr

Följare

Facebook har ökat från 4309 till 4443

Instagram har ökat från 4695 till 4868

Twitter har ökat från 1712 till 1771

Något vi har jobbat extra med är att kommunicera via video även denna säsongen, exempel
så hade vi hade 120 300 visade minuter på våra videoklipp/intervjuer på våran Facebooksida
under säsongen. Varje enskild video har mellan 1.500 -10.000 visningar per kanal.
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Till säsongen 2021/2022 så räknar vi med om att få rapportera från och om vårat damlag
som förhoppningsvis äntligen ska få spela seriematcher!

De som varit med och arbetat i kommunikationsgruppen under säsongen har varit:

Martin Frändberg Samordnare, video, intervjuer, text, sociala medier, grafiskdesign och foto.

Fredrik Falk, Hemsida och grafiskdesign.

Roger Karlsson, Konferencier och reporter

Bengt Israelsson text

Sven Wassén text

Jan-Erik Ehne, text

Daniel Johansson Silvereld  text

Jorge Moreno, foto

Patrik Karlsson, foto

Mikael Larsson, foto
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Slutord

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som gjort stora 
uppoffringar för att föra och utveckla bandytraditionen vidare i Vänersborg! 

Nu ser vi framåt mot kommande säsong, där vi har spännande lag i både dam- och herr Elit 
samt ett nystartat lag i div 1 samt alla våra lag i ungdomsserier.

För IFK Vänersborg är det självklart att kombinera ett starkt samhällsansvar med en 
välutvecklad ungdomsverksamhet och en framgångsrik elitverksamhet både på dam- och 
herrsidan.

Tack än en gång alla ni som ställer upp för IFK Vänersborg, utan Er står vi oss slätt. Ni gör ett 
fantastiskt jobb.

Bill-Arne Anderson, ordförande

Föreningen har sitt säte i Vänersborg.

Flerårsöversikt (tkr) 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Nettoomsättning 7 572 11 943 15 369 16 990 16 086
Resultat efter finansiella poster 33 4 505 -4 631 20 38
Soliditet (%) 2 1 -498 6 5

Förändring av eget kapital
Balanserat Årets Totalt

resultat resultat
Belopp vid årets 
ingång -4 497 010 4 505 065 8 055
Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma: 4 505 065 -4 505 065 0
Årets resultat 32 969 32 969
Belopp vid årets 
utgång 8 055 32 969 41 024

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 8 055
årets vinst 32 969

41 024

disponeras så att
i ny räkning överföres 41 024

41 024

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter.

Anna de Blanche
Stämpel

Anna de Blanche
Stämpel
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Resultaträkning Not 2020-05-01
-2021-04-30

2019-05-01
-2020-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 7 572 276 11 943 439
Övriga rörelseintäkter 50 559 2 843 238
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 
m.m. 7 622 835 14 786 677

Rörelsekostnader
Direkta kostnader bandyverksamheten -1 800 699 -3 304 952
Övriga externa kostnader -459 918 -1 314 193
Personalkostnader 1 -5 319 174 -5 604 361
Avskrivningar -5 625 -40 224
Summa rörelsekostnader -7 585 416 -10 263 730
Rörelseresultat 37 419 4 522 947

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 003
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 450 -18 885
Summa finansiella poster -4 450 -17 882
Resultat efter finansiella poster 32 969 4 505 065

Resultat före skatt 32 969 4 505 065

Årets resultat 32 969 4 505 065
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Balansräkning Not 2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Spelare 2 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 0 5 625
Summa materiella anläggningstillgångar 0 5 625

Summa anläggningstillgångar 0 5 625

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror 341 413 246 616
Summa varulager 341 413 246 616

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 69 039 195 372
Övriga fordringar 72 348 68 200
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 169 391 100 700
Summa kortfristiga fordringar 1 310 778 364 272

Kassa och bank
Kassa och bank 556 767 901 669
Summa kassa och bank 556 767 901 669
Summa omsättningstillgångar 2 208 958 1 512 557

SUMMA TILLGÅNGAR 2 208 958 1 518 182
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Balansräkning Not 2021-04-30 2020-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 055 -4 497 010
Årets resultat 32 969 4 505 065
Summa fritt eget kapital 41 024 8 055
Summa eget kapital 41 024 8 055

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34 130 122 472
Övriga skulder 1 180 216 1 176 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 953 588 210 805
Summa kortfristiga skulder 2 167 934 1 510 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 208 958 1 518 182
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Kassaflödesanalys Not 2020-05-01
-2021-04-30

2019-05-01
-2020-04-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 32 969 4 505 065
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 625 40 224
Betald skatt -24 136 3 860
Resultat efter finansiella poster 14 458 4 549 149

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -94 797 1 123
Förändring av kundfordringar 126 333 213 996
Förändring av kortfristiga fordringar -1 047 765 38 687
Förändring av leverantörsskulder -88 342 -3 803 714
Förändring av kortfristiga skulder 745 210 -329 370
Kassaflöde från den löpande verksamheten -344 903 669 871

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 223 485
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 223 485
Årets kassaflöde -344 903 893 356

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 901 669 8 313
Likvida medel vid årets slut 556 766 901 669
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Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier och spelare 2-10 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning.

Not Ungdoms och Damverksamhet
Årets kostnad för ungdomsverksamheten uppgår till 111.002 kronor.
Årets kostnad för damverksamheten uppgår till 159.552 kronor

Not 1 Medelantalet anställda
2020-05-01 2019-05-01

-2021-04-30 -2020-04-30

Medelantalet anställda 3 4

Lönekostnader för spelare och ledare uppgår till 4 316 175 kronor (3 835 808 kronor.)
Övriga anställdas löner uppgår till 1 091 895 kronor (1 768 553 kronor.)
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Not 2 Spelare
2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 0 150 443
Försäljningar/utrangeringar -150 443
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Ingående avskrivningar 0 -150 443
Försäljningar/utrangeringar 150 443
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 403 444 837 323
Försäljningar/utrangeringar -433 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 403 444 403 444

Ingående avskrivningar -397 819 -791 474
Försäljningar/utrangeringar 433 879
Årets avskrivningar -5 625 -40 224
Utgående ackumulerade avskrivningar -403 444 -397 819

Utgående redovisat värde 0 5 625

Not 4 Ställda säkerheter
2021-04-30 2020-04-30

Företagsinteckning 500 000 500 000
500 000 500 000
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Bill-Arne Andersson \--
Ordforande

Revisorspiteckning

Min revisionsberdttelse har ldmnats t5 juni Lo71

. N -=\.'-BLLL
Anna de Blance
Auktoriserad revisor

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Revisionsber6ttelse
Till fdreningsstdmman i IFK Venersborg. org.nr 852500-4083

Rapport om 6rsredovisningen

Uttala/rden

Jag har uttort en .evision av ersredovisningen for IFK
VSnersborq fdr er 2020-05-0r - 2021-04-30

Enligt mjn uppfattning har 6rsredovisningen upprettats i enlig-
het med ersredovisningslagen och ger en ialla vdsentliga avse-
enden rettvisande bild av tdreningens finansiella stallninq per
den 30 april 2021 och av dess tinansiella resultat tdr 6ret
enligt 6rsredovisninqslagen, FdrvaltningsberSttelsen dr f6ren-
lig med ersredovisningens 6vriga dela..

Grund l6r uttalanden

Jag har utfairt revisionen enligt Intel.national Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed iSverige. Mittansvar enligt
dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Revrsorns
ansvar. Jaq ar oberoende i tdrhelbnde till fdreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat 5r tillracktiga
och andamSlsenliga som grund fdr mina uttalanden.

Styre/sens ansvaa

Det;r styrelsen som har ansvaret fdr att irsredovisninqen
uppr2ittas och att den ger en riittvisande bild enligt 6rsredovas-
ningslagen. Styrelsen ansvarar aven f6r den interna kontroll
som den beddmer dr nddvandig fdr att uppr6tta en 6rsredovis-
ning som inte innehEller negra v:isen|iga felaktiqheter, vare
sig dessa beror pE oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen f6r
bediimninqen av foreningens titrmega att fortsatta verksam-
heten. D€ upplyser, ndr sA :ir ti 6mptiqt, om f6rh8 anden som
kdn pgverka lormegan att fortsdtta verksamheten och att
anvenda antagandet om fortsatt drift- Antaqandet om fortsatt
dritt tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera
fti.eningen, upphdra med verksamheten eller inte har n6oot
realistiskt atternativ tifi att gdra n8got av detta.

Revisorrs atsydr
Mina m8l ar att uppn8 en rimtig qrad av sdkerhet om att 6rs-
redovisningen som helhet inte innehaller n6gra visenfliga fel-
aktigheter. vare sig dessa beror p5 oegen igheter eller
misstag, och att lamna en revisionsber6ttelse som innehe er
mina uttalanden. Rimlig sakerhet iir en hdq grad av sekerhet,
men er ingen garanti fdr att en revision som utfdrs enliot ISA
och god revisionssed i Sverige alltid tommer a uootdcka en
va-sentlig felaktighet om en s6dan finns. Fetaktigheter kan upp-
st6 pA grund av oegentligheter eller misstdg och anses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrv:in-
tas p6verka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med
grund i Srsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvAnder iag professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instAllning under
hela revisionen, Dessutom:

. identifierar och beddmer jag riskerna ftir vasentliqa fel-
aktigheter iirsredovisningen, vare sig dessa beror pa

oegentliqheter eller misstag, uttormar och utfdr gransk'
ningsetgarder bland annat utifran dessa risker och
inhirmtar revisionsbevis som iir tillr;ckliqa och ;ndamSls-
enliga fiir att utgora en qrund for mina uttalanden.
Risken fdr dtt inte upptacka en viisentlig felaktighet till
foljd av oegentligheter ar hiiqre en for en vdsentlig fel-
aktighet som beror pA misstaq, eftersom oegentliqheter
kan innetatta agerande i maskopi, fiirfalskning, avsiktliga
utelemnanden, felaktig information eller asidosattande
av intern kontroll.

. skaffar jag mig en fdrstaelse av den del av faireningens
interna kontroll som har betydelse fdr min revision tdr
att utforma granskning$tgarder som 6r lAmpliga med
hiinsyn till omstendigheterna, men inte foratt uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvarderar jag lAmpligheten i de redovisningsprinciper
som anviinds och rjmligheten i styrelsens uppskattningar
j redovisningen och tillhdrande upplysningar.

. drar jag en slutsats om lampliqheten i att stvrelsen
anvender antagandet om fortsatt drift vid upDrettandet
av 6rsredovisningen. Jag drar ocks6 en slutsats, med
grund ide inhamtade revisionsbevisen, om det linns
nigon vesentlig osekerhetsfaktor som avser sidana
hindelser eller fdrh6llanden som kan teda till betvdande
tvivel om fdreningens fdrm8ga att fortsetta verksam-
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vAsenfliq
osAkerhetsfaktor. mSste jaq i revisionsberettelsen fdsta
uppmdrksamheten pe upplysningarna i Srsredovisningen
om den vasentliga os6kerhetsfaktorn elter. om sedana
upplysningar er oti[r;ckliga, moditiera uttalandet om
Srsredovisningen. Mina slutsatser baseras Dg de revi-
sionsbevis som inh6mtas fram till datumet fair revisions-
ber:ittelsen. Dock kan framtida hAndelser elter fdrh8llan-
den gaira att en ftirening inte ldnqre kan fortsetta verk-
5amheten.

. utvArderar jag den dvergripande presentationen, struk,
turen och inneh6llet i ersredovisningen, d;ribland upp-
lysningarna, och om Srsredovisningen Sterger de under-
liggande transaktionerna och hendelserna DA ett saitt
som ger en rettvisande bild.

Jag m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Jag m6ste ocks6 informera om betydelsefu a iakttagetser
under revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapgort om andra krav enllgt lagar och andra
f6rtattningar

Uttalande

Utover min revision av Arsredovisningen harjag dven utfort en
revision av styrelsens t0rvaltning av IFK Vanersbo[g fiir er
2020-05-01 - 2021-04-30.

Jag tillstyrker att fdreningsstijmman beviljar styrelsens leda-
m0ter ansvarsf rihet f 6r riikenskaoseret.

GnJnd liir uttalande

Jag har uttort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs nErmare iavsnittet Reyrsorns
ansvar. Jaq iir oberoende i fdrh5ltande till f6reningen enligt
god revisorssed i Sverige och har idvrigt fultgjort mitt
yrkesetiska ansvar enliqt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhAmtat:ir ti rAckliga
och andam6lsenliqa som grund fdr mitt uttalande.

Styrelsens ansvir
Det 5r styrelsen som har ansvaret fOr tdrvaltnincen.

Reyisoans ansvdt

Mitt mel b€t.dffande revisionen av torvaltningen, och ddrmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, Ar att inh6mta revisionsbevis
fd.att med en rimlig grad av s:ikerhet kunna bedoma om n6oon
styrelseleddmot i nggot viisen igt avseende foretagit n8;on
Jtgiird eller gjort sjg skytdig tilt n6qon fdrsummelse som ian
ftiranleda ersdttningsskyldighet mot f dreningen,

Rimlig sAkerhet ar en hog grad av sakerhet. men ingen garanti
fdratt en revision som uttdrs enligt god revisionsseO iS'verige
alltid kommer dtt uppt5cka etgdrder e er tdrsummelser som
kan fdranleda ers6ttningsskyldighet mot fdreningen.

Som en del av en .evision enligt god revisionssed i Sverioe an_
vender Jag prolessionellt omddme och har en prolessionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
tdrvaltningen grundar sig friimst p3 revisionen av rdken_
skaperna.-Vilka tillkommande granskningsEtgdrder som utfdrs
Daseras pA min protessione a bedomning med utgAnqspunkt I

risk och 
-v:isenflighet. Oet innebar att jaq fokusirai gransk_

ningen p6 s6dana etgarder, omr6den oc-h fortr8ttanoen iom ir
vdsentliga fOr verksamheten och d;r avsteq och 6vertr:idelser
skulle ha serskitd betydetse fdr fdreningens situation. Jag ger
igenom och.prdvar fattad^e beslut, besiutsunderlaq, vidtijna
atgarder och andra ldrh5llanden som dr relevania farr;itt
uttalande om ansvarsf rihet.

Uddevalla den 15 iuni 2021

+-*-BLr-L
Anna de Elanche
Auktoriserad revisor

a member tirm ot Ernst & yolnq Gtobar L hited
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Slutord

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som gjort stora
uppoffringar för att föra och utveckla bandytraditionen vidare i Vänersborg!

Nu ser vi framåt mot kommande säsong, där vi har spännande lag i både dam- och herr Elit
samt ett nystartat lag i div 1 samt alla våra lag i ungdomsserier.

För IFK Vänersborg är det självklart att kombinera ett starkt samhällsansvar med en
välutvecklad ungdomsverksamhet och en framgångsrik elitverksamhet både på dam- och
herrsidan.

Tack än en gång alla ni som ställer upp för IFK Vänersborg, utan Er står vi oss slätt. Ni gör
ett fantastiskt jobb.

Bill-Arne Anderson, ordförande
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