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Året som har gått har präglats av stabilitet och an talet aktiva spelare ligger på ca 
800. De senaste 10 åren har det pendlat mellan 800– 925. 
Antalet tjejer ligger fast på runt 200.  
 
Våra aktiviteter under året; Landslagets Fotbollsskola och Höstcampen hade oförändrat 
deltagarantal jämfört med fjolåret.  
 
Styrelsearbete 
 
Styrelsens sammansättning förändrades något då Tomas Kranen lämnade och Patrik 
Nuss blev invald. 
 
Styrelsen har under året utöver årsmöte hållit 7 protokollförda styrelsemöten. 
Styrelse, revisor och valberedning 
 
Styrelse  Jonas Nordin   Ordförande  

Pamela Lindeman  v Ordförande 
 Anna Cronberg  Sekreterare 

Joakim Sporrong  Kassör 
Fredrik Eriksson  Ledamot 

 Lotta Tillberg   Ledamot 
Patrik Nuss   Ledamot 
Ann Forsyth   Suppleant 
 
 

Revisor  Roger Kvist 
   
Valberedning: Gustavo Borgenengh                     sammankallande 
  Göran Selin 
 
 
Verksamhet 
Under perioden har föreningen bedrivit barn-, ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll 
samt arrangerat aktiviteter som ÅBK-dagen, Landslagets Fotbollsskola, Höst-camp, Lilla 
Europaligan, Fotbollslekis, Fotbollskul, Strömmingscupen samt Tillsammans Cup – 
Åkersberga. 
 
Fotbollsverksamheten 
5- och 11-mannaspel har skett på fullt linjerade planer på naturgräs på Tuvan medan 7- 
och 9-manna spelat på konstgräset. ÅBK har även fullt ut nyttjat sin del av tiderna på 
Sportcentrum under hela säsongen. Lekisgrupper och vissa 5-mannalag har nyttjat 
planer i sitt närområde runt om i kommunen. Med 2125 aktivitetstillfällen under året 
börjar det bli trångt överallt.  
 
Resultatmässigt har året varit framgångsrikt dels genom att fler aktiva fått möjlighet att 
spela fotboll och dels genom att vi har överlag bra verksamheter i alla grupper. 



 

    

Damseniorerna gjorde en omstart efter nedflyttningen till division 4, genom att de tidigare 
Damjuniorerna tog över damverksamheten med både spelare och ledare. 
Ett antal nyckelspelare valde att gå vidare till Täby FK men ett gediget arbete från 
lagledare Mattias Ösgård innebar en tillströmning av nya spelare varav två stycken har 
erfarenhet från Damallsvenskan. 
Damlaget spelade i tre serier; div 4, 5 och F16-19 div 2. Med en stor trupp gavs alla 
spelare möjlighet till spel på sin nivå och möjlighet till många matchtillfällen. 
En andra plats i division 4 innebar uppflyttning till div 3. 
Herrseniorerna hade en bra start på säsongen med ett lyckat träningsläger i 
Skinnskatteberg och ett par lyckade inomhuscuper och träningsmatcher. 
Första halvan av våren fungerade bra resultatmässigt men efter att ett par nygamla 
spelare kommit in i truppen blev det väldigt oroligt i gruppen och resultaten blev där 
efter. 
Efter sommaruppehållet var det ett antal nyckelspelare som flyttade p.g.a. studier vilket 
gjorde att situationen blev än värre. 
Det gjordes en rotation i ledargruppen, Nano tog Pablos huvudtränarroll. Ett antal 
juniorspelare började roteras upp i träning och match, något som mest skapade oro i 
juniorlaget. 
Herrlaget kom sist i division 5 och spelar 2018 i division 6. 
 
Pojkjuniorerna (P99-02) hade en positiv säsong under huvudtränaren Clas Sundbergs 
vingar. Laget spelade i tre serier, kval till U19, P17 division 2 och P17 division 3. 
Med en stor trupp gavs alla spelare möjlighet till spel på sin nivå och möjlighet till många 
matchtillfällen. 
 
Samarbetet med IFK Österåker fortlöper. Samarbeten mellan lag, kring träningstider 
samt att det drivits gemensamma frågor i Idrotts- och Friluftsalliansen och i 
kommunhuset. 
Föreningen har inte några andra samarbeten med de andra fotbollsföreningarna i 
kommunen.  
 
Fotbollskul (4–5 år) 
En stor nyhet för året var att vi startade upp verksamhet för barn födda 2012. Efterfrågan 
och en anpassning efter kommunens övriga föreningar var anledningarna och det var 
många heta diskussioner som ledde till detta beslut. 
Verksamheten leddes av vår fotbollskonsulent Guss och till sin hjälp hade han ett antal 
ungdomsledare i åldrarna 14-17 år. 
Detta visade sig var väldigt lyckat och uppskattat av både tjejerna och killarna som var 
med samt deras föräldrar. 
Fem tillfällen på våren och fem tillfällen på hösten, med egen boll och t-shirt, för 500kr 
var en bra väg in i fotbollens underbara värld. 
Det var 44 barn som anmälde sig på våren och 12 på hösten och den 15 oktober var det 
56 aktiva. 
 
Lekis (6–7 år) 
I januari hade vi 88 aktiva som börjat 2016. Det var 107 barn som anmälde sig under 
2017 så totalt har vi idag 195 spelare 6–7 år.  
Året inleddes traditionsenligt med ett föräldramöte och en utbildningsdag med 
materielutdelning för alla nya ledare. I oktober avslutades säsongen med en fantastisk 
matchdag på Tuvan med mycket fotboll, medaljer, diplom och hurrarop för alla duktiga 
spelare och ovärderliga ledare. 
De som går andra året lekis har även getts möjlighet att spela Lilla Europaligan vilket 
några grupper har valt att göra. 
 
 



 

    

Lilla Europaligan, 5-mannafotboll 
2017 spelade totalt 251 knattar 5-mannafotboll. Söndagarnas matchtimmar är en folkfest 
med ca 1000 besökare på Tuvan under tre intensiva timmar. Under året har 9-åringar 
även haft möjlighet att spela i S:t Erikscupen och 7–9 åringar i Lilla Europaligan. Alla 
matcher ger även ett utmärkt tillfälle för våra nyutbildade domare att testa på att vara 
matchledare. 
Det har varit domarmentorer på plats under några av söndagarna. 
Året avslutades med den traditionsenliga Strömmingscupen under en dag i oktober. 
 
7-mannafotboll 
ÅBK hade 2017 130 aktiva i åldern 10–11 år. Matcher har spelats på konstgräset.  
 
9-mannafotboll 
105 killar och 46 tjejer i ålder 12–13 år har spelat 9-mannafotboll på konstgräset under 
säsongen. Det finns tydliga tendenser att 9-manna, tillsammans med utmärkt arbete från 
ledare, hjälper till att överbrygga hoppet till 11-manna och att fler fortsätter spela fotboll.  
 
11-mannafotboll 
Vi ser en positiv trend i att fler fortsätter spela fotboll högre upp i åldern. Glappet mellan 
knattefotboll och junior - senior är på väg att fyllas. 
 
Ensamkommande och VIDA-projektet  
ÅBK tog med öppen hand emot de ensamkommande som sökte sig till oss under hösten 
2015. 
Verksamheten fortsatte under 2017 med full integration i träningsgrupperna/lagen. P03, 
Pojkjuniorerna, samt seniorlagen (AB och C/Veteran) tog stort ansvar. 
Efter sommaruppehållet och under hösten var det många av killarna som fick sina ”fall” 
prövade och därmed riskerade utvisning. Detta fick naturligtvis många att må väldigt 
dåligt och då prioritera bort fotbollen. 
Det var även många som deltog vid demonstration vid Medborgarplatsen / Norra 
Bantorget och som då inte kom på träningar/matcher. 
 
Det som blev väldigt uppenbart var att betalningsviljan hos godemän/ vårdnadshavare 
för de ensamkommande i asylprocessen var väldigt låg. Trots upprepade påminnelser 
och försök till dialog betalades inte avgifterna. Det löstes dels genom ansökningar till 
Dyrkefonden och ansökan av ”Inkluderingsbidrag” hos kommunen. 
 
Föreningen blev tillfrågade av kommunen att delta i VIDA-projektet (Välj Inkludering, 
Delaktighet, Aktivitet). VIDA ger vuxna (över 18 år) flyktingar/invandare med 
uppehållstillstånd möjlighet att aktivera sig i föreningslivet, t.ex. idrotten som i vårat fall. 
Ett antal män gavs möjlighet att prova fotboll vid fem tillfällen med C/Veteranlaget. 
 
Tillsammans Cup – Åkersberga i samarbete med IFK Ös teråker  
På ÅBK-dagen 6/6 arrangerade vi Tillsammans Cup samtidigt som den arrangerades på 
15 andra platser runt om i landet. Målgruppen var ungdomar i ålder 14–19 år, både 
etablerade och nyanlända. Vi delade upp deltagarna, cirka 40 st, i blandade lag och de 
spelade 7-manna matcher under 2–3 timmar. 
Vinnarna utsågs av domarna och genom röstning av alla deltagande lagen baserat på 
”Fair-play”, inte resultat. 
Arrangemanget i sig var väldigt lyckat, dock lyckades vi inte riktigt med att locka det 
antal besökare vi ville. IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande- och nyanlända i 
Österåker) och ”Tillsammans Åkersberga” höll väldigt bra tal på scenen. Eastcoast 
Cheerleaders och Arte Capoeira hade uppvisningar. Dock fick vi inte några andra 
idrotter som ville vara med och trots ett intensivt sökande hittade vi inte några 
musiker/band som vill uppträda. Alla ville ha väldigt mycket betalt. 



 

    

Cupen var helt finansierade av de olika sponsorerna (Adidas, Stadium, Vitamin well, 
Stockholmsidrotten, STFF). Dessvärre blev inte cafeteria intäkterna vad vi önskade oss 
denna dag. 
Vinnarna fick under hösten gå på Friends Arena och se herrlandslaget vinna över 
Luxemburg med 8–0. 
 
 
Ungdomsledare  
Föreningen fortsätter sin satsning på ungdomsledare. 
Våra läger/camper har varit den naturliga ingången för ungdomsledare och under året 
har det varit ungdomsledare som drivit Fotbollskul. 
Några lag har haft förmånen att ha ungdomsledare i sin verksamhet och det har varit 
P05, P06, P07 samt P10 Skärgårdsstad. 
F05 har haft spelare från damlaget med på ett antal träningar. 
 Markus Rösund och Arvid Hjelm Nordin avslutade StFF utbildningen ”Framtidens 
fotbollsledare” under våren vilken Linda Fernberg, William Eneroth och Oliver Ekblom 
sedan påbörjade under hösten. 
 
Anläggningen  
Vår anläggning har likt tidigare underhållits av vår egen personal och liksom tidigare har 
ÅBK även driftat den kommunägda konstgräsplanen. 
 
Utbildning 
ÅBK har under året genomfört ett antal förbundsutbildningar samt introduktion för lekis-
ledare. Alla 13-åringar har erbjudits att genomgå grundkurs för domare som ett led i sin 
fotbollsutbildning, vilket också gav dem behörighet att döma 5- och 7-manna fotboll. Vi 
har även haft fortbildningskurser för 7-mannadomare som gett dem fortsatt behörighet. 
Våra 9/11-manna domare har fortbildats genom förbundet. 
 
Två C-diplom utbildningar genomfördes för våra tränare, en på våren och en på hösten, 
med instruktörer från StFF. Utbildningen var på hemmaplan något vi sett som en fördel 
med tanke på resor mm. 
Föreningen har nu 36 aktiva tränare som genomfört C-diplom. 
 
Föreningens fotbollskonsulent Guss var under våren en vecka i Barcelona på utbildning 
hos TOVO-group. Föreningen bekostade utbildningen och Guss skall utbilda både 
spelare och ledare i TOVO´s utbildningssätt. 
 
 
Cafeterian 
Karina Fernberg tog inför året över ansvaret för cafeterian. Med det togs en ny 
leverantör in och utbudet sågs över och förändrades något. 
Verksamheten har på ett förtjänstfullt sätt drivits av den ansvariga åldersgruppen, i år 
F04 och P04. Att ha denna samlingspunkt och att kunna erbjuda denna service till 
ÅBK:are och gästande lag är fantastiskt. Klubbstugan är en viktig del i att Margretelunds 
IP upplevs som en trevlig anläggning att komma till. 
 
Engagemang i Österåkers skolor 
ÅBK har fortsatt sitt uppdrag att driva fotbollsprofilen på Österåker Gymnasium, 33 
elever i årskurs 2 har genomfört två pass i veckan under ledning av Guss. 
 
Idrotts- och Friluftsalliansen 
ÅBK har haft en fortsatt aktiv roll i alliansens arbete. Pamela Lindeman (Vice 
Ordförande) har varit föreningens representant i IFA. 
 



 

    

Ekonomi 
Den löpande ekonomin med bokföring, löner och skatter har skötts av en fristående 
redovisningsbyrå, Easy Redovisning. 
Budgeten har i stort hållits, vilket visar sig i det nollresultat som uppnåtts. På intäktssidan 
var cafeteriaförsäljningen och de statliga/kommunala bidragen lägre än budgeterat. 
Samtidigt var materialinköpen, domararvoden och kostnaden för träningsläger lägre än 
budgeterat. 
 
För övrigt hänvisas till separat resultat- och balansräkning. 
 
Åkersberga den 15 januari 2017 
 
 
 
 
 
  


