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Verksamhetsberättelse 2016 – Huvudstyrelsen  
 

Inledning 

Näsets SK, startade sin verksamhet 1953 och har under sina dryga 60 

år vuxit till att bli en av de största fotbollsklubbarna i Göteborg.  

I de västra stadsdelarna, har NSK en stark ställning som en 

dominerande förening inom Göteborgs Fotbollförbund. De ca 900 

medlemmarna, har en bred förankring inom både flick- och pojksidan. 

Under 2016 har klubben haft ett samarbete med Utsiktens BK 

avseende pojk/herr sidan och ett samarbete med IF Väster på 

flick/dam sidan.. Utsikten och Väster har också sin hemmabas i Västra 

Göteborg och klubbarna ser positivt på  samarbetsåret 2016 där den 

gemensamma målsättningen är:  

- Att skapa förutsättningar för våra ungdomar i Västra Göteborg 

att spela fotboll högre upp i åldrarna inom sitt eget närområde! 

Samarbetet med Utsikten avser främst Herr Junior och 2017 startar 

klubbarna upp ett gemensamt U17.  

Samarbetet med Väster avser främst flicktrupp (14-15 år) samt dam 

junior (16-19 år) med gemensamt seriespel säsongen 2016.  

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Dess 

huvudsakliga uppgift har varit att organisera och följa upp 

verksamheten i NSK:s olika sektioner samt att fatta beslut i 

övergripande frågor. 

Styrelsen som under 2016 haft 6 ledamöter har fördelat ansvaret över 

klubbens olika ansvarsområden.   

 

Föreningsaktiviteter och evenemang 

Näsets SK driver sedan flera år, många återkommande evenemang. 

Detta har under det senaste året utökats och vi har idag 10-talet olika 

evenemang under året.  

På våren arrangeras Näsets Cup, en turnering som är populär ibland 

Göteborgs fotbollsklubbar och som idag uppgår till ca 120 

ungdomslag.  



På sommaren deltar 100-tals yngre spelare i vår fotbollsskola och vi 

håller i arrangemanget av de Gothia Cup matcher som spelas på 

Åkeredsvallen.  

Den klassiska Näsetdagen har de senaste åren blivit en välordnad 

folkfest på hösten.  

Näsetloppet genomfördes för åttonde året. Loppets betydelse för 

föreningens ekonomi, är fortsatt stor. Dessutom är evenemanget ett 

populärt inslag under våren, där ett par tusen löpare utmanar varandra 

och sig själva i det tuffa loppet. 

 

Under 2016 blev klubben en samarbetspartner till Prolympia. 

Prolympia är en högstadieskola i Västra Frölunda med idrottsprofil. 

Vårt samarbete innebär att klubbens fotbollsansvariga är med och 

håller i skolans fotbollsträningar. Ett arbete som klubben sätter högt 

värde på då vi på en social nivå i närområdet och ihop med skolan, 

kan ge våra ungdomar en chans till utökade aktiviteter inom sin idrott. 

 

Under 2016 har vi även drivit ett par olika fotbollscamper under 

skolloven. Samt anordnade vi ihop med Liverpools akademi en 

Liverpool Camp under hösten. Ett inslag som ska bibehållas under 

2017.  

 

Utöver ovanstående aktiviteter drog vi även igång ett antal sociala 

aktiviteter med fokus på våra mjuka värden. Vi ordnade med Disco för 

våra ungdomar, 9-11 år kopplat till lekar/utbildn av våra 

värdegrunder. Samt har klubben instiftat sin egen Fotbollsgala för våra 

12-14 åringar.  

 

Ekonomi och finansiering 

Årets resultat har ett mycket litet underskott.  

I samband med detta kan nämnas att klubbhuslånen har amorterats ned 

enligt plan och att vi har en fortsatt bra ekonomisk grund att stå på. 

Under 2016 vidtog vi ett antal åtgärder för att minska vår 

kostnadskostym, vilket visat sig i vårt förbättrade resultat. Men arbetet 

fortsätter och delar av de åtgärder som vidtagits kommer få effekt 

först under 2017. Styrelsen kommer säkerställa att verksamheten 2017 

ska uppvisa ett positivt resultat. 

 



Intäkter från sponsorer, evenemang, bingo ligger på samma nivå som  

2015. Däremot har intäkterna för medlemsavgifterna och 

aktivitetsbidragen minskat mot föregående år.   

Samtidigt har vårt åtgärdspaket inneburit att kostnaderna för att driva 

vår verksamheten minskat mer än budgeterat.  

Under 2017 fortsätter styrelsen arbetet med att säkerställa att de 

uppsatta målen för 2017 infrias.  

Under 2016 tecknades klubben ett samarbete med Lundins rev byrå 

om att handha klubbens löpande bokföring och årsbokslut.  

En kvalitetssäkring av vår ekonomska uppföljning. Styrelsen kommer 

följa upp klubbens ekonomi månadsvis genom att stämma av utfall 

mot budget. 

 

Organisation och administration 

Näsets SK har haft 3,5 personer (gnmsnitt) anställda under 2016. 

Under året har vi genomfört en förändring av personalstyrkan med 

målet att modernisera vår anställdas roller, 

Detta har inneburit att vi in i 2017 har 2,75 anställda.  

Stefan har lämnat oss för nya utmaningar i Halmstad BK och vi har 

avslutat Ingbritt som vår kanslist.  

David har tagit över akademiansvaret med det övergripande ansvaret 

för vår verksamhet. Daniel har anställts och kommer tillsammans med 

David driva vår fotbollsverksamhet framåt. Utöver det så kommer 

även Daniel ha ett administrativt ansvar (kansli ärenden) samt vara 

klubbens kontaktperson vad gäller klubbens arrangemang och 

sponsorer. Albert fortsätter som klubbens vaktmästare med ett ansvar 

för våra byggnader och planer.     

 

Verksamheten bedrivs professionellt, med fokus på kostnadskontroll 

och intäktsskapande åtgärder. Allt med målsättningen att bedriva en 

bra kärnverksamhet. 

 

Under 2016 fortsatte vårt samarbete med Prové. Målsättningen med 

detta samarbete är att arbeta med de mjuka värden som finns inom vår 

verksamhet.  

Arbetet har bidragit till att klubben enats kring 3 värdeord som ska 

prägla vår verksamhet. 

GLÄDJE  - KAMRATSKAP – UTVECKLING ! 



 

Fotboll 

Ungefär 20-talet årskullslag, inkluderat både herr/pojk och dam/flick 

sidan, har haft igång knappt 50 lag i tävlingsverksamhet under året.  

På damsidan spelade a-laget i division 2 och med en stark 

slutforcering lyckades våra damer säkra fortsatt spel i div 2, 2017. 

På herrsidan kvalade vårt A-lag (efter en 2:a plats i serien) mot Nol 

för ett avancemang till div 4. Tyvärr föll vi på målsnöret då Nol 

besegrades oss efter förlängning. Så det får bli nya tag i div 5, 2017. 

  

Våra A-lag består fortsatt av en stomme med egna produkter i relativt 

låg ålder och klubbens ambition är att låta dessa killar och tjejer få 

fortsätta utvecklas i våra A-lag. 

Målsättningen för 2017 är att etablera vårt Damlag i den nya regionala 

div 2-serien och att vinna div 5 med vårt Herrlag med ett 

anvancemang till div 4. 

 

Vi har en mycket stor J-trupp på herrsidan och vi kommer deltaga med 

2 juniorlag i serieverksamhet samt en ny instiftad U17-trupp. 

En styrka som är unik inom Göteborgsfotbollen och något vi är 

väldigt stolta över. 

På Damjuniorsidan kommer vi ha ett kombolag ihop med Väster i 

Juniorverksamheten  

 

På ungdomssidan startade vi även under 2016 upp nya stora kullar och 

vi har i flertalet av våra lag en mycket bra bredd i vår verksamhet där 

alla uppvisar en bra utveckling i sitt fotbollskunnande och en härlig 

sammanhållning.  

 

Dessutom har vi en generellt sett, en hög utbildningsnivå bland våra 

ledare. Årets konferens och däremellan många övriga utbildningar, 

bidrog under året till att Näsets SK:s ledare kunde fortsätta förkovra 

sig. 

 

Vi har under de senaste åren säkerställt nya konstgräsplaner och detta 

gör att vi numera har en av Fotbollsgöteborgs absolut bästa 

anläggningar för att kunna bedriva en bra versamhet.   



2015 gjorde vi en investering på Stavdal Arena och vi har nu 

belysningsstolpar på båda sidor av planen och 2017/2018 planeras en 

utbyte av konstgräset. 

 

Under 2017 kommer vi i klubben arbeta vidare med att förbättra 

kvaliteten i vår verksamhet.  

Vi bibehåller våra talang-, målvakts- & extra träningar ledda av 

klubbtränare med gedigen kompetens.  

 

Avslutning 

Näsets SK är en väl fungerande förening med god ekonomisk grund 

att stå på och fungerande strukturer med bra värderingar. Klubben har 

alla förutsättningar för att fortsätta utvecklas.  

Med våra nya planer så har vi skapat bra förutsättningar för att vara en 

klubb med stor och välordnad verksamhet inom fotbollen för västra 

Göteborg.  

 

Samarbetet med Utsikten och Väster ger klubben ytterligare en 

dimension och vår förhoppning är att detta ska resultera i ge alla 

klubbarna mervärden inom sina respektive verksamheter. 

 

Styrelsen vill tacka engagerade spelare, ledare, medarbetare, partners 

och andra i Näsets SK:s omgivning som hjälper till att driva 

verksamheten.  

 

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete. 

 

2017 blir ett spännande år och kommer säkerligen erbjuda nya 

möjligheter till att fortsätta utvecklas.  

 

Så låt oss hoppas på ett bra fotbollsår, 2017! 

 

Näset, mars 2017 

 

Styrelsen i Näsets SK 


