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ÅBK ska vara den lokala fotbollsföreningen för fotbollsspelare 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 och följa svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan. 

 

Styrelsearbete:  

 

Styrelsens arbete ska präglas av en helhetssyn kring hela verksamheten ur ett 

helikopterperspektiv. Styrelsen ska fortsätta sin utbildning med förbundet med nya 

stadgar och ny värdegrund och vision för Åkersberga BK. Arbetet startade under 2018 

och kommer fortsätta med den nya styrelsen. 

Det löpande arbetet ska ske via kansliets personal som idag består av Pablo Villalobos 

som klubbchef och fotbollskonsulent Gustavo Borgenengh samt Martin Johansson som är 

vår vaktmästare och har ansvar för våra anläggningar och planer. 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 ÅBKs ledarpolicy samt arrangera aktiviteter som ÅBK-

dagen, Stadium fotbollscamp, Höstcamp, Lilla Europaligan, Fotbollslekis, Fotbollskul, 

Strömmingscupen samt initiativ till nya cuper och arrangemang. 

Fotbollsverksamheten 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 är en viktig aspekt för att utvecklas som spelare. 

 

Fotbollskul (5 år): 

Efter den väldigt positiva ökningen 2018 fortsätter vi med ”Fotbollskul”, som 

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 (6år): 

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 matchspel. Träningsverksamheten bedrivs 

på lokala planer nära bostaden och om möjligt på Maggan, Tuvan och Sportcentrum.  

5-manna (9 år): 
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Under sista året 5-manna erbjuds möjligheten att spela i S:t Erikscupen för vidare 

utveckling och utmaningen att möta andra föreningar på andra planer. Träning bedrivs i 

huvudsak på Maggan, Tuvan och Sportcentrum.  

7-manna och 9-manna (10-13år): 

Ihop slagning av lag förekommer ofta i denna ålderskull. Samarbete mellan lag och 

framförallt ledare är en självklarhet för att skapa trygg miljö hela vägen i spelarens 

utbildning. 

11-manna (14år-senior): 

Satsning på juniorlagen fortsätter! Och vi uppmanar ledare att samarbeta nära och tänka 

på individens bästa när det gäller utveckling. Seniorlagen fylls på med nya spelare och vi 

känner väldigt positiva vibbar från både herr och dam inför 2019. Föreningen stöttar och 

ska vara lyhörda vad lagen behöver och ge all erfarenhet och kunskap ut till våra ledare 

och spelare. Vi ska samverka som EN förening. 

 

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.  

 

Personal: 

Personalläget kommer inte förändras mer än att Guss går ner till en 50% tjänst from 8/1-

2019. Cafeteriaansvarig Karina Fernberg fortsätter som huvudansvarig för cafeterian, och 

i år är det F06 P06 som ansvarar för bemanningen.  

 

Idrotts- och Friluftsalliansen (IFA): 

Med 59 deltagande föreningar i IFA så får vi 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 2018 har vi fått mindre intäkter än väntat. Vi har även haft svårt med att få in 

deltagaravgifter från en del medlemmar. Detta är tråkigt och styrelsen har nu tagit 

beslutet att skära ner herr och dam seniorernas budget. Dock kommer deltagaravgiften 

sänkas för våra senior lag.  

Materialkostnaderna kommer skärpas och för att använda föreningens pengar hos stadium 

kommer en ansvarig person utses. Inventering av material är inte lika med nytt material 

varje år. Vi ska slita ut bollar och västar innan nytt material får köpas in. 

Alla avtal för arvoderade tränare ska ske via styrelsen och klubbchef. Ej påskrivna avtal 

av styrelsens ordförande eller klubbchef är lika med inget avtal. Under 2019 och framåt 

kommer styrelsen jobba kostnadseffektivt gällande alla aktiviteter och cuper. Positivt är 

att klubbchef även har hand om våra sponsoravtal och kan bearbeta sponsorer på sin 

arbetstid. För övrigt hänvisas till separat budget.  

 

 

Åkersberga den 5 december 2018 

Pamela Lindeman 

 
 


