ÅRSREDOVISNING
IFK VÄNERSBORG
2021 / 2022
ORG.NR 862500-4083
RÄKENSKAPSÅRET
Penneo dokumentnyckel: 051C2-GLTDO-EIEEE-VFM8E-BJYIW-SZJFG

2021-05-01 - 2022-04-30

IFK Vänersborg

1/21

Org.nr 862500-4083
Styrelsen för IFK Vänersborg avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
IFK Vänersborg bildades 1903. Förenings ändamål är att bedriva idrottsverksamhet
inom bandysporten i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé.
Föreningens säte är i Vänersborg.

Styrelse och ordförande för verksamhetsåret 2021/2022 valdes på årsmötet den 29
juni 2021. Styrelsen konstituerade sig vid första styrelsemötet enligt följande:
Per Ejerhed
Magnus Berner
Anders Lundberg
Simone Sjöling
Emelie Davidsson
Johan Olsén (JO)
Annevi Carlsson Skagerlund

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.
Under styrelsen har följande kommittéer funnits:
Sport & Elit
Sport & Ungdom
Medlem & Lotteri
Marknad
Matcharrangemang
Ekonomisk sammanfattning
Omsättningen 2021/2022 blev 8 868 376 kr med ett positivt resultat på 645 761 kr.
Det egna kapitalet stärks därmed från 41 024 kr till 686 785 kr.
Föreningens ekonomi har påverkats av pandemin och omsättningen blev cirka
500 000 kr lägre än budgeterat. De största intäktstappen var sommarbandyskolan
och publikintäkter.
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För att parera intäktstappen och inte riskera ekonomin valde styrelsen i början av
verksamhetsåret att skjuta upp den anställning som tidigare planerats. De
ekonomiska effekterna av pandemin blev i slutändan mindre än befarat och tack vare
kostnadsbesparingen på kansliet tillsammans med ökade marknadsintäkter gör
föreningen ett av sina bästa resultat någonsin.
I slutet av säsongen startades kampanjen ”Drömvärvningen” efter att föreningen fått
in en gåva på 300 000 kr. Drömvärvningen genererade ytterligare 135 240 kr fram till
den sista april. Det totala beloppet om 435 240 kr har flyttats över till
verksamhetsåret 2022/2023 och är inte med i resultatet för 2021/2022.

Flerårsöversikt
Intäkter
Kostnader
Resultat

21/22
20/21
19/20
18/19
8 868 376
7 622 836
14 786 676
15 368 521
- 8 222 615 - 7 589 867 - 10 281 611 - 19 999 365
645 761
32 969
4 505 065 - 4 630 844

Eget kapital
Elitserien Herr
placering
Allsvenskan Dam
Södra placering

686 785

41 024

9

6

8 055 - 4 497 010
11

7

3

Marknad & Försäljning
Sponsorer & Partners
Marknadsintäkterna slutade på 2 498 524 kr vilket är en ökning med över 300 000 kr
mot föregående säsong. En mindre del berodde på att föreningen fick ta emot publik
igen men den största delen genererades genom nya partnerskap.
Föreningen hade 170 företagspartners säsongen 2021/2022 varav 17 var nya.
IFK Nätverket genomförde flera nätverksträffar under säsongen och hade i snitt cirka
60 deltagare per träff.
De som varit med och arbetat med marknad under säsongen har varit Bill-Arne
Andersson, Per Ejerhed, Ilja Grachev, Johan Andersson, Roger Karlsson
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Föreningen har idag en ekonomi i balans och en buffert för framtiden genom det
egna kapitalet.
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Henrik Läckberg, Lennart Svensson och Daniel Serénus.
I slutet av säsongen bildades en ny marknadsgrupp och för säsongen 2022/2023
planeras en utökning av föreningens marknadsarbete och partnervård.
Publik Elitserien Herr
I Elitserien hade herrlaget 9 991 besökare under 15 omgångar vilket motsvarar ett
snitt på 666 besökare per match.

Publik Allsvenskan Södra Dam
Trots pandemi blev damlagets premiärsäsong en succé. Totalt hade damlaget 925
besökare vilket motsvarar ett snitt på 132 besökare per match. Både det totala
antalet och snittet är nytt publikrekord för Allsvenskan Dam.
Sportbladet Play
Hela Elitserien Herr livesändes genom Sportbladet Play. IFK Vänersborg hade totalt
12 070 unika tittare vilket innebär att totalt uppskattade tittare var 28 968.
Snittet per match var 804 unika tittare vilket innebär ett uppskattat snitt om totalt
1931 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.
Loger
Vår logeverksamhet har tyvärr varit begränsad under säsongen på grund av
restriktioner och pandemin. Den nya marknadsgruppen har börjat att kolla på ett
nytt långsiktigt koncept för vår logeverksamhet.
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Tyvärr påverkades föreningen både av pandemi och publikrestriktioner under
säsongen vilket är den stora anledningen till de tråkiga publiksiffrorna. Enda
ljusglimten var premiärmatchen som hade 1 418 besökare.
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Sport & Elit

Sport och elitkommittén
Sport och Elitkommittén har under den gångna säsongen bestått av följande
medlemmar:
Håkan L Kärnestedt, Urban Frisk, Peter Andersson, Martin Röing, Kim Hansson,
Johan Johansen och Johan Andersson.
Håkan Kärnestedt har varit sammankallande för Elitkommittén och tillika
talesperson utåt när det gäller verksamheten mot A-Herr, med sig har han haft
Urban Frisk, Peter Andersson och Martin Röing. Kim Hansson har varit ansvarig för
Dam & Flickjunior, Johan Johansen (U-lag) samt Johan Andersson (Pojkjunior/ NIU).
A-trupp Herr
Spelartruppen har bestått av 19 spelare.
Nya i truppen har varit Max Sundelius och Pavel Bulatov. Juniorerna Hugo Nyman
och Hugo Sjöling kontrakterades och gjorde flertalet bra insatser under den gångna
säsongen, Elliot Trygg lovande målvakt från yngre leden fick göra några inhopp på
träning och matcher under gångna säsongen.
Försäsongen
Försäsongen präglades även i år av Covid-19, där träningsmatcherna och
Vänersborgsklubban Cup IFK fick spelas med begränsat antal åskådare/ sittande
publik. IFK vann för övrigt egna cupen där Hammarby, Motala och Frillesås stod för
motståndet.
Elitserien
Även detta år präglades av Covid -19 där matcher sköts upp och flyttades till följd av
smittspridning i seriens olika lag.
IFK hade en mer ojämn säsong jämfört med fjolåret men avslutade starkt och
hamnade till sist på en 9:e plats.
I åttondelsfinalen mötte man IFK Motala som efter två jämna bataljer gick vidare
p.g.a. fler antal gjorda mål på bortaplan.
På ledarsidan har Ari Holopainen varit huvudtränare tillsammans med assisterande
tränare Robert Mayborn.
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Sport och Elitkommittén ansvarar för elitverksamheten i föreningen och omfattar
våra junior- och seniorlag. Kommittén ansvarar för Sport och Elitverksamheten på
uppdrag av Styrelsen.
IFK Vänersborg har under säsongen 2021/2022 haft följande lag i seriespel:
IFK A-Herr (Elitserien), IFK A-Dam (Damallsvenskan Södra), IFK U (Division 1
Västra). P17 (Pojkallsvenskan), F17 (Flickallsvenskan), P16 (Regional serie), F16
(Regional serie).
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U-lag Herr
Föreningen valde inför säsongen att satsa på ett Utvecklingslag med spel i Div 1
Västra. Detta för att skapa möjlighet för yngre lovande talanger, juniorer att träna
och spela matcher ihop med spelare från A-truppen i en positiv och utvecklande
miljö.
P.g.a. pandemin och smittspridning i laget blev flertalet matcher inställda och
resultatmässigt mindre lyckad säsong. Utvecklingsmässigt dock en väldigt lyckad
säsong där flertalet yngre spelare tog fina steg i sin utveckling. Tränare för U-laget
var Simon Stenvall och Tobias Baatz.
P17
Årets P17 lag bestod av stommen spelare födda 2005/2006 och spelade under
säsongen i P17 Nationell serie med lag från hela Sverige, Edsbyn i Norr till Vetlanda i
Söder.
Man slutade efter avslutat seriespel på en åttondeplats och fick spela kvartsfinal om
två matcher mot Vetlanda BK där motståndarna var de starkaste och tog sig vidare
till semifinal.
Flertalet yngre killar från P16 fördda 2007-2008 fick också möjlighet att träna och
spela matcher under säsongen.
Tränare för P17 laget var Martin Kjellström, Mikael Ståhl Johansson och SImon
Stenvall.
P16
Årets P16 lag med stommen pojkar födda 2007/2008 spelade under säsongen i en
regional breddserie där man hamnade på en meriterande andraplats efter Villa
Lidköping.
Man spelade under säsongen också Stjärnkliniken Cup i Katrineholm där man nådde
till finalspel men fick se sig besegrade av Sandvikens AIK, många duktiga och
lovande talanger som tränas utav Per Spjuth, Martin Röing, Anders Lundberg, Johan
Wilson och Patrik Sundkvist.
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A-trupp Dam
Inför säsongen 20/21 valde IFK Vänersborg att starta upp ett A-lag för damer som
dessvärre blev spolierad p.g.a. pandemin. Säsongen 21/22 blev Damlagets första
säsong i Damallsvenskan Södra där man tillhörde toppskiktet och till slut hamnade
på en fin tredjeplats i serien efter seriesuveränen Villa U och Sunvära.
Föreningen jobbar vidare på sin mer långsiktiga plan att inom ett par år etablera sig i
Elitserien, låta föreningens yngre lovande tjejer utvecklas i en positiv miljö med spel
i Damallsvenskan.
Damlaget har under gångna säsongen haft medverkan av ca 10 spelare från vårt
duktiga F16 lag vilket visar på en fantastisk framtid vi har framför oss.
Tränare för Damlaget var Tobias Larsson och Patrik Karlsson.
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F16
Årets F16 lag med stommen bland tjejer födda 2006-2008 spelade under säsongen i
en regional serie, Västra Götaland, Småland samt Halland där man stod som
seriesegrare när serien var färdigspelad. Man deltog i slutet av säsongen i Recover
Cup i Uppsala där man åter stod som segrare efter denna cuphelg. Framtiden ser
väldigt ljus, 10-talet tjejer från vårt F16 lag deltog och fick prova på träning och
matchspel med vårt A-Damlag.
Tränare för årets F16 lag var Ola Nilsson, Martin Frändberg och Mattias Klubb.

Följande lag som tillhör Sport& Ungdom har tränat och spelat i föreningen under
säsongen:
- P14 9-mannaspel, ett lag och 19 st spelare
- F14 9-mannaspel, ett lag och en mix av tjejer från F16 och F12
- F12 7-mannaspel, två lag och 15 st spelare
- P11 7-mannaspel, ett lag och 15 st spelare
- F11 7-mannaspel, ett lag och 13 st spelare
- F10 5-mannaspel, två lag och 13 st spelare
- P9 5-mannaspel, tre lag och 31 st spelare
- F8 5-mannaspel, ett lag och 11 st spelare
- P8 5-mannaspel, två lag och 21 st spelare
- Flickbandyskolan 4 st spelare
- Skridskokul/ Bandyskolan 105 st deltagare i åldrarna 2 – 6 år har under året
varit inskrivna i verksamheten (under säsongen har vi varit i snitt 70-80 barn
på isen under söndagar mellan oktober till mars).
Säsongen som gick har delvis fortfarande kantats av restriktioner men inte fullt lika
hårt som säsongen före. Utan ungdomslagen har kunnat träna på för fullt under
perioden oktober till mars, och dessutom har anhöriga kunnat följa spelarnas
utveckling på plats i arenan. Ca 35 % av alla barn och ungdomar är tjejer vilket är
positivt för satsningen som är gjord på damlaget inom föreningen.
I mars kunde vi äntligen genomföra den stora gemensamma ungdomsavslutningen,
dock i lite nerskalad, tillsammans. För att inte samla allt för många samtidigt fick
Flickbandyskolan och Skridskokul/Bandyskolan ha sin egen avslutning separat från
resten av ungdomslagen. I år har det varit en ny ledarkonstellation som har skött
detta väl, då detta var deras första år.
Planerna för utvecklingen av Skridsko/Bandykul är redan i fullgång, ska bli
spännande och se vad detta kan resultera i. Bredden och fördelningen i respektive
pojk- och flicklag, P8-P14 respektive F8-F14 ser fortfarande bra ut och vår
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förhoppning är att det kommer att fortsätta fylla på underifrån med nya kommande
stjärnor. Tillsammans så har närapå 250 barn varit aktiva på ungdoms- och
bandyskolans träningar under den gångna säsongen tillsammans med 35 st
ungdomsledare.

Frida Bandycup
Äntligen kunde Fridacupen anordnas igen! Helgen 13-14 november spelade 29 lag,
fördelade på 4 åldersgrupper, runt 90 matcher. Lagen kom främst från Sverige men
några norska lag fanns också med. Nyhet för i år var att vi erbjöd övernattning i
Torpaskolans lokaler, vilket fick ett bra bemötande från tillresande klubbar. Utan alla
föräldrar och engagerade ledare hade cupen inte gått att genomföra! Så ett stort tack
till er alla som ställer upp och gör detta evenemang så bra från år till år! Boka redan
in helgen 12-13 november för då är det dags igen!
Birger Bandycup
Historiens första Birger Cup genomfördes helgen 27-28 november med 32 st
deltagande lag, både från Sverige och Norge. Och vilken succé det blev! Runt 300
deltagare spelade runt 90 matcher under både lördag och söndag. Även här kunde
man boka övernattning i Torpaskolan, vilket de flesta lagen gjorde. Ett stort tack till
alla engagerade föräldrar och ledare som hjälptes åt att får detta till att bli den
succén det blev, utan er hade det inte gått! Nu ser vi framemot helgen 26-27
november då det är dags igen!
P16 inbjudningscup
Det har funnits planer på att anordna en inbjudningscup för P16 i slutet på
säsongen, men ingen har genomfört än. Nu ligger planen att genomföra denna
helgen 10-12 mars 2023.
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
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Sommarbandyskolan
Sommarbandyskolan kantades är pandemin även i år, och drabbade främst våra
norska deltagare. Nyhet för i år var Daycampen. Ett välbesökt och väl genomfört
dagläger utan övernattning.
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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.

Det finns alltid många saker att glädjas över när vi tittar på ungdomsbandyn i
föreningen, men ett av de största detta år 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.
Sammanfattningsvis 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.
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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.
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Sport- och ungdomskommittén har under den gångna säsongen haft följande
bemanning:
Emelie Davidsson, Emil Ankargren, Evelina Holmberg, Isabell Karlsson, Kristoffer
Ottosson, Mats Ahlstedt och My Strand. Säsongen inleddes med ett ledarmöte med
representanter från samtliga lag. Kommittén har haft ett möte i slutet av säsongen.
Några representanter har redan meddelat att de lämnar sina uppdrag efter avslutad
säsong och arbetet med att se hur man kan utveckla kommittén har inletts.
Kommittén har också deltagit vid träffar med Västergötlands bandyförbund under
säsongen.

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 771 betalande medlemmar jämfört med
föregående år som då var 755 betalande medlemmar. Samtliga medlemmar har fått
medlemskort digitalt alternativt papper.
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.
Andelslotteriet
494 st. andelslotter av 500 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 318 000 kr till abonnenter i lotteriet.
Några av vinnarna har valt att efterskänka del av vinster tillbaka till föreningen.
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Bingolotter och Kalendrar via Folkspel
Under november och december månad samarbetade vi tillsammans med Trenova
centrum och fick möjlighet att stå där och sälja kalendrar, bingolotter och
souvenirer.
Föreningen har sålt 738 Julkalendrar, varav många såldes extra inom lagen.

Kommittén har deltagit och medverkat vid, Höstmarknaden, Ljusfestivalen,
Klappdagarna, Årsavslutning samt kommer att delta under Aqua Blå i juni.
Vi har under säsongen haft igång kommitténs medlemsdisk vid hemmamatcherna,
för att svara på frågor och registrera nya medlemmar.
IFQ, vårt kvinnliga nätverk som jobbar för att öka antalet flickor som spelar bandy
och kvinnor och funktionärer på matcherna, har genomfört ett arrangemang runt
derbyt mellan IFK Vänersborg och Villa Lidköping. Ett lyckat arrangemang med
intervjuer av ledare från de båda lagen, lotterier samt middag.
50/50-lotteriet
Lotteriet genomförs i samband med våra hemmamatcher, samt under
träningsmatcher. Det har fungerat riktigt bra även i vinter, vi har under säsongen
både haft digitala och fysiska lotter. Dragning har skett i halvtidsvilan på
hemmamatcherna.
Den gångna säsongen såldes 16 343 lotter, vilket i sin tur genererade en omsättning
på 326 860 kr. Klubben delade ut vinster för totalt 163 430 kr, vilket även var
densamma intäkten för klubben. 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, Lennart Albrektsson, Mathias Albrektsson,
Malin Fihn, Therese Gieryluk Larsson, Tony Ekberg och Simone Sjöling. Gruppen har
träffats regelbundet under säsongen.
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Föreningen sålde 2151 bingolotter (jubileumskvällen och uppesittarkvällen), detta är
en liten minskning från föregående år då det såldes 2200 bingolotter. Extra lotter
som lagen har sålt utöver sitt grundantal, där har vinsten för dessa lotter tillfallit
respektive lagkassa.
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Kommunikation och informationsverksamhet
Nytt för säsongen var att vi äntligen fick se vårt damlag i seriespel! Ett nytt
representationslag betyder såklart förändring för oss i kommunikation som har haft
samma agenda för dam som herr under säsongen vad det gäller marknadsföring av
matcher, intervjuer mm.

Exempel
- Facebookevenemang till varje hemmamatch.
- Vid varje hemmamatch har vi haft 4 olika bilder vid 4 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.
- Höjdpunkter efter varje match.
- Videointervju före alla hemma och bortamatcher
- Intervjuer och reportage i text på hemsidan inför och efter varje hemma och
bortamatch.
På grund av Covid-19 har vi inte kunnat arrangera Fanzone i samband med
herrlagets hemmamatcher.

Följare
Facebook har ökat från 4443 till 4502
Instagram har ökat från 4868 till 5005
Twitter har ökat från 1771 till 1819
Något vi har fortsatt att jobba extra med är att kommunicera genom video.
Vi hade 79 200 visade minuter på våra videoklipp/intervjuer på vår Facebooksida
under säsongen. Varje enskild video har mellan 1 500 – 10 000 visningar per kanal.
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Vi har försökt att vara så informativa som möjligt mot våra supportrar och partners.
Våra skribenter har följt upp live-intervjuer på vår hemsida samt med tankar inför
matchen och med reportage efter matcherna, reportagen har gjorts för både Damoch Herrlag.
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De som varit med och arbetat i kommunikationsgruppen under säsongen har varit:
Bill-Arne Andersson
Samordnare
Martin Frändberg
Samordnare
Fredrik Falk
Hemsida och grafiskdesign
Roger Karlsson
Konferencier och reporter
Bengt Israelsson
Skribent för hemsidan
Sven Wassén
Skribent för hemsidan
Jan-Erik Enhe
Skribent för hemsidan
Daniel Johansson Silvereld
Skribent för hemsidan
Niklas Thonander
Skribent för hemsidan
Svante Johansson
Skribent för hemsidan
Jorge Moreno
Fotograf
Patrik Karlsson
Fotograf
Mikael Larsson
Fotograf
Matcharrangemang
Äntligen kunde vi släppa på med publik på herrmatcherna igen. Det var en utmaning
att bemanna upp och se till att allting fungerade igen, speciellt med de restriktioner
och regler som vi var ålagda att följa. Det var vaccinpass, avstånd att hålla, maxantal
i publiken och endast sittande publik. Det var tufft både för publik och personal men
vi klarade detta på ett mycket bra sätt. Vi hade inspektioner från länsstyrelsen som
vi klarade med beröm godkänt. Vår personal blev intervjuade och kunde med hjälp av
väldokumenterade rutiner enkelt svara på alla frågor.
Vi vill passa på att tacka alla som med hängivenhet och ett stort blått hjärta ställer
upp match efter match och ser till att vi får trevliga matcharrangemang.
Publikvärdar, biljettgruppen, sargvakter, ljudteamet, sekretariatet, lotterigänget,
bollservice, kioskpersonal, pressläktaren, säkerhet, lagvärdar, intro och
sjukvårdsteamet
För damlaget blev säsongen 2021/2022 säsongen då vi äntligen fick spela matcher
och dessutom inför publik. Även dammatcherna påverkades av covidreglerna, dock
inte i samma utsträckning som för herrmatcherna. I och med att detta var första
säsongen inför publik var vi tvungna att skapa en organisation och struktur kring
våra matcher och fundera på hur vi ville att arrangemangen skulle vara. Vi hade lite
extra ”jippo” på två av våra matcher; ett samarbete med IFQ och ett med Hanssons
bil.
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Trots att det var vår första säsong inför publik lyckades vi slå publikrekordet för
allsvenskan dam vilket vi är mycket nöjda och stolta över.
Även från damsidan vill vi tacka alla funktionärer för allt arbete som ni lagt ner
under den gångna säsongen, utan er hade vi inte kunnat genomföra matcherna så väl
som vi gjorde och lyckats så bra som det blev, ni är guld värda.
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Huvudansvariga för matcharrangemang har varit Johan Olsén och Annevi Carlsson
Skagerlund.
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Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021/22
8 868
646
27

2020/21
7 572
33
2

2019/20
11 943
4 505
1

2018/19
15 369
-4 631
-498

2017/18
16 990
20
6

Förändring av eget kapital

Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Årets

resultat

resultat

Totalt

8 055

32 969

41 024

32 969

-32 969
645 761

0
645 761

41 024

645 761

686 785

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

disponeras så att
i ny räkning överföres

41 024
645 761
686 785

686 785
686 785

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

Balanserat
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Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m.

2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

8 868 376
0

7 572 276
50 559

8 868 376

7 622 835

-2 652 962
-644 800
-4 923 182
0
-8 220 944
647 432

-1 800 699
-459 918
-5 319 174
-5 625
-7 585 416
37 419

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-1 671
-1 671
645 761

-4 450
-4 450
32 969

Resultat före skatt

645 761

32 969

Årets resultat

645 761

32 969

Rörelsekostnader
Direkta kostnader bandyverksamheten
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

1

2
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Resultaträkning
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2022-04-30

2021-04-30

0
0

0
0

0

0

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager

292 314
292 314

341 413
341 413

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

367 171
45 987
290 154
703 312

69 039
72 348
1 169 391
1 310 778

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 573 251
1 573 251
2 568 877

556 767
556 767
2 208 958

SUMMA TILLGÅNGAR

2 568 877

2 208 958

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3
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Omsättningstillgångar
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2022-04-30

2021-04-30

41 024
645 761
686 785
686 785

8 055
32 969
41 024
41 024

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

89 196
142 937
1 649 959
1 882 092

34 130
1 180 216
953 588
2 167 934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 568 877

2 208 958

Balansräkning

Not

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

645 761
0
325

32 969
5 625
-24 136

646 086

14 458

49 099
-298 133
884 146
55 066
680 220
2 016 484

-94 797
126 333
-1 047 765
-88 342
745 210
-344 903

-1 000 000
-1 000 000
1 016 484

0
0
-344 903

556 767
1 573 251

901 669
556 766
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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

5-10 år

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 1 Ungdoms- och Damverksamhet
Årets kostnad för ungdomsverksamheten uppgår till 435.383 kronor.
Årets kostnad för damverksamheten uppgår till 259.585 kronor

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

0

3

Lönekostnader för spelare och ledare uppgår till 4 375 891 kronor (4 316 175 kronor.)
Övriga anställdas löner uppgår till 120 120 kronor (1 091 895 kronor.)
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2022-04-30

2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

403 444
-105 619
297 825

403 444

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-403 444
105 619
0
-297 825

-397 819
-5 625
-403 444

0

0

2022-04-30

2021-04-30

500 000
500 000

500 000
500 000

Not 4 Ställda säkerheter

Företagsinteckning
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Utgående redovisat värde

403 444
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Per Ejerhed
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Anders Lundberg

Magnus Berner

Johan Olsén

Simone Sjöling

Emelie Davidsson

Annevi Carlsson Skagerlund

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min digitala signering

Anna de Blanche
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