
 

    

VERKSAMHETSPLAN 
ÅKERSBERGA BK  

FÖR PERIODEN  
2017.11.01 TILL 2018.10.31 

 
ÅBK ska vara den lokala fotbollsföreningen för fotb ollsspelare i kommunen 
 
ÅBK ska bedriva barn-, ungdoms- och seniorfotboll för både tjejer och killar. Genom att 
stötta och utbilda ledare på bästa sätt och genom flexibilitet skapa rätt miljö för varje 
individs utveckling som fotbollsspelare, lagmedlem och människa. 
 
ÅBK ska stå för utbildning och utveckling av individen till Framtidens Fotbollslirare. 
 
Styrelsearbete 
Styrelsens arbete ska präglas av en helhetssyn kring hela verksamheten ur ett 
helikopterperspektiv. Det löpande arbetet ska ske via kommittéerna fotboll, aktivitet, 
marknad och anläggning med stöd av administration och ekonomi. För den löpande 
bokföringen inklusive löner och skatter anlitas en extern redovisningsbyrå. 
 
Verksamhet 
Under perioden ska föreningen bedriva barn-, ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll 
enligt fastställda principer i Kompassen och ledaretik för ÅBK samt arrangera aktiviteter 
som ÅBK-dagen, Landslagets Fotbollsskola, Höstcamp, Lilla Europaligan, Fotbollslekis, 
Fotbollskul, Strömmingscupen, samt ÅBK-cupen.  
 
Fotbollsverksamheten 
Verksamheten ska fortsätta utvecklas och ge varje individ möjlighet att utvecklas efter 
sina egna förutsättningar. Rotation, mellan lag på olika nivåer inom åldersgruppen och 
mellan åldersgrupper, ger förutsättningar för det.  
 
Fotbollskul (5 år) 
Efter den väldigt positiva uppstarten 2017 fortsätter vi med ”Fotbollskul”, vilken 
kommunens alla 5-åringar bjuds in till. 
Syfte med detta är inte att ha regelrätt organiserad fotbollsverksamhet, utan att ge 
intresserade barn en kul start på sitt förhoppningsvis fortsatta fotbollsutövande. 
Verksamheten skall planeras och genomföras av föreningens ungdomsledare (en vuxen 
skall vara på plats varje tillfälle). 
Föräldrarna, som vi vet kommer vara på plats, skall få en bra bild av föreningen och 
dess representanter och förhoppningsvis vill några själva vara ledare året efter.  
"Fotbollskul" skall genomföras på Margretelunds IP. 
 
Lekis (6 år) 
Alla kommunens 6-åringar inbjuds att delta i ÅBKs fotbollslekis. Verksamheten ska vara 
föräldraledd och bedrivas i huvudsak på lokala planer nära bostaden. Ledare ska ges 
bästa möjliga utbildning och stöd för att få en bra start i fotbollsverksamheten. Säsongen 
avslutas med Strömmingscupen under oktober. 
 
Lilla Europaligan 5-mannafotboll (7-8 år) 
Matchverksamheten fortsätter, som tidigare, på söndagar på Tuvans naturgräs. Genom 
att erbjuda kvalitativt bra linjerade planer och ÅBK-utbildade ungdomsdomare kan vi ge 
bästa möjliga förutsättningar för en bra start i matchspelandet. Träningsverksamheten 



 

    

bedrivs på lokala planer nära bostaden och om möjligt på Maggan, Tuvan och 
Sportcentrum. 
 
5-manna (9 år) 
Under sista året 5-manna erbjuds möjligheten att spela i S:t Erikscupen för bättre 
utveckling och utmaningen att möta andra föreningar på andra planer. Ett viktigt steg i 
utbildningen av Framtidens Fotbollslirare. Träning bedrivs i huvudsak på Maggan, Tuvan 
och Sportcentrum. 
 
7-mannafotboll 
Verksamheten omfattar två årskullar, 10 och 11 år. Verksamheten bedrivs lagvis på 
Maggan konstgräs.  
 
9-mannafotboll 
Verksamheten omfattar två årskullar, 12 och 13 år. Verksamheten bedrivs på Maggan 
konstgräs. Detta är viktiga år för att överbrygga mellan knatte och juniorfotboll. Varje 
individs utveckling ska tas tillvara genom rotation mellan åldersgrupper och spel på olika 
nivåer. 
 
11-mannafotboll 
Den stora utmaningen är att ge de som vill satsa hårdare och de som vill spela mer på 
skoj rätt förutsättningar. Genom rotation mellan lagen och extra träning för de som vill mer 
erbjuds möjligheter för individen. 
 
Satsningen på juniorlagen fortsätter! 
Det tidigare Pojkjuniorlaget delar nu på sig där en del gått upp i herrlaget och en del 
fortsätter i Herrjuniorerna. HJ kommer spela P18/19 div 2. Verksamheten leds av Rille 
Johansson. 
P02/03 och F02/03 blir juniorer, Pojkjuniorer respektive Flickjuniorer. 
 
Damlaget fortsätter drivas av Christer Holm och Mattias Ösgård, och en kul nyhet är att 
Peter Sandberg är tillbaka efter ett års uppehåll. Peter går in som assisterande tränare. 
 
Herrlaget gör en nystart i division 6 under ledning av Clas Sundberg. Clas har en 
långsiktig verksamhetsplan och målsättningen är att inom några år klättra uppåt i 
seriesystemet. 
Då truppen är ung (större delen födda 99-01) så kommer de inte spela i någon 
reservlagsserie, utan kommer ha ett lag i P18-19 div 1. 
 
C-laget återupplivas och det är ett lag anmält i R6-7. 
 
Målvaktsträning  
Målvakterna är något vi satsar på och därför kommer träning för ungdomsmålvakter på 
9/11-manna att erbjudas. 
 
Anläggningen 
Vår anläggning kräver hela tiden omsorg och skötsel. Eftersom ÅBK själva äger och 
driver anläggningen blir det allas ansvar att ta hand om den. En hel del tid och pengar 
kommer läggas på anläggningen och med den ömma hand Roffe och Martin har om den 
kan den komma till glädje för många under många, många år. 
 
Miljön kring gräsplanen kommer att ses över och målsättningen är att få till ytterligare 
läktare samt match-ur. 
 



 

    

Personal 
Personalläget kommer att förändras under året. Roffe går i pension och slutar den 31 
mars. Marie har på grund av arbetsoförmåga gått med på att avsluta sin anställning, hon 
slutar den 10 juli. 
Styrelsens målsättningen är att av dessa två tjänster skapa en ny tjänst, en Klubbchef. 
Klubbchefen skall driva föreningen och ha personalansvar. 
Guss fortsätter som fotbollskonsulent och Martin som vaktmästare. 
 
Utbildning 
ÅBK kommer att genomföra ett antal förbundskurser samt utbildning för lekisledare 
under året.  
Möjlighet för ytterligare utbildning för enskilda intresserade ledare kommer att ges. 
 
Cafeterian 
Karina Fernberg fortsätter som huvudansvarig för cafeterian, och i år är det F05 och P05 
som ansvarar för bemanningen på helgerna. 
Vår tanke är att ha öppet på vardagseftermiddagar/kvällar, för att möjliggöra det har vi 
tagit kontakt med pensionärsföreningen. 
Inget är bestämt ännu men intentionen är att kafeterian skall fungera som en 
”ungdomsgård”. 
 
Engagemang i Österåkers skolor 
ÅBK fortsätter sitt engagemang i Österåker Gymnasium under ledning av vår 
fotbollskonsulent Guss samt instruktören Björn Gustafsson. 
Det befintliga avtalet löpet ut 30 juli och vi kommer självklart lägga ett nytt anbud så fort 
möjlighet ges. 
 
Engagemang ensamkommande/nyanlända – Spontanfotboll  för alla  
De ensamkommande är sedan 2017 helt integrerade i lagen, vi har inget ”flyktinglag”. 
Det finns intresse från de ensamkommande för spontanfotboll, någonting vi prövar under 
vintern. Om det faller väl ut kan det bli en fortsättning. 
Den verksamheten leds av Lagge Lagunas. 
 
Idrotts- och Friluftsalliansen 
Idrotts- och friluftsalliansen (IFA) med 59 deltagande föreningar får en allt viktigare roll i 
samverkan med kommunledningen. 
Vi deltar som tidigare i den mån vi kan, i största del genom deltagande på IFA mötena. 
 
Ekonomi  
Under 2017 såg vi äntligen en ökning i antalet deltagare och vi vet att det kommer öka 
även det här året. Detta ger ökade intäkter. 
I och med anställningen av en Klubbchef kommer lönekostnaderna öka. Detta ska 
kompenseras med att sponsringen skall ligga direkt i föreningen och att antalet läger, 
camper, cuper, mm skall öka. 
Planeringen och uppföljningen av beställningar, inköp och investeringar skall fortsätta 
ligga på en hög nivå någonting som både styrelse och personal ska verka för. 
Detta för att säkra en fortsatt stabil förening i framtiden. 
 
 
 
För övrigt hänvisas till separat budget. 
 
Åkersberga den 23 januari 2018 
  


