
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Ängby IF för verksamhetsåret 2018 
 
Ängby IF:s styrelse får härmed avge sin verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 
2018, 20180101 - 20181231. 

Ängby IF:s styrelse har haft följande sammansättning:  
 

Ordförande: Jonas Ahnve  

Sekreterare: Jonas Wettergren 

Kassör: Stuart Lascelles  

Fotboll: Magnus Lanzén  

Kommunikation/ombudsman : Oskar Ahnfelt  

Samt 3 st medlemmar som valdes in men som inte deltagit, eller inte deltagit nämnvärt i 
styrelsens arbete under året. 

Föreningens revisorer har varit följande: 

Fredrik Eliasson och Peter Hamnström  

Firmatecknare under året har varit Jonas Ahnve och Stuart  Lascelles, var för sig. 
 

Medlemsantalet var per 2018-12-31: 

- 1 356 fotboll 

och 375 ledare fotboll 

- 439 innebandy 

och 75 ledare ledare 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda styrelsemöten. 
 
Inom Ängby IF har verksamheten bedrivits inom två sektioner, fotboll och innebandy.  

 
Föreningens verksamhet 2018: 

Styrelsen har under året fullgjort den påbörjade omorganisation genom att tillsätta 
sportchefer inom respektive sektion.  

Uttalade målsättningar med omorganisationen har varit att skapa en effektivare mer 
professionell verksamhet, förbättra kommunikationen med samtliga intressenter och utveckla 
vår förening för alla aktiva inom både fotboll och innebandy.  
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För att tydliggöra föreningens långsiktiga mål och gemensamma värdegrund har styrelsen 
utvecklat Ängbymodellen för att exemplifiera de värderingar vi delar och formulerat en 
vision för föreningen. 

Under året har kanslist och sportchef innebandy avslutat sin anställning och nya har anställts. 
Ny sportchef fotboll har under året tagit fram en ledarhandbok och en ny 
spelarutbildningsplan som styrelsen godkänt.  

 Ny sportchef innebandy har använt fotbollens material som mall påbörjat utveckling av en 
snarlik modell för innebandyn. 

Bägge sektionerna har framgångsrikt utvecklat verksamheten, inklusive struktur i 
knatteskola, satsat på utbildning av ledare och inom fotbollen anställt junior och 
seniortränare till verksamheten samt kommunicerat spelarutbildningsplan och erbjudit 
utbildning för samtliga ledare. 

Föreningen har anordnat Ängbydagen, föreläsningar, utbildningar och bjudit samtliga ledare 
på uppskattat julbord på kansliet. 

Styrelsen har i enlighet med årsmötets beslut tagit fram en ombudsmanna-policy som testats 
framgångsrikt ett fåtal tillfällen under året.  

Föreningen har skrivit på ett nytt avtal med Adidas och bytt återförsäljare från Intersport till 
Stadium för profilmaterial. Målsättningen med nya avtalet har varit gynnsamma ekonomiska 
förutsättningar för föreningen, effektiv logistik och att få tillbaka den gröna träningströjan. 
Samtliga målsättningar infrias med det nya avtalet.  
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i balans och resultaträkning samt revisionsberättelse 
redovisas separat. 
 
Sponsorer 
Stiftelsen Dunross & Co valde under 2018 att inte sponsra Ängby IF efter att personer i 
föreningen anmält att enskilda personer eller lag inte följde Dunross regelverk. Ängby IF 
styrelse har sedan framgångsrikt samverkat med Dunross representant under året och i 
december 2018 tog stiftelsens styrelse beslutet att Ängby IF skulle ingå i den grupp 
föreningar som de sponsrar igen.  ICA Supermarket är fortsatt sponsor. 
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