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FK Brommas verksamhetsberättelse för 2018  
  

Möten  
  

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 17 februari 2018.  

  

Styrelsen har bestått av följande personer:  

  

Ordförande: Mikael Lutto  

Vice ordförande: Carina Alm (även ansvarig för 5- och 7-manna)  

Kassör: Martin Hägglund 

Sekreterare: Axel Granström 

Styrelseledamot: Fredrik Nordholm (ansvarigt värdegrundsarbete) 

Styrelseledamot: Henrik Lannerhjelm (ansvarig senior) 

 

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli)  

  

Revisor: Martin Almgren  

  

Valberedning: Vakant (Styrelsen)  

  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio ordinarie styrelsemöten. 

  

FK Bromma hade under året 552 medlemmar varav 457 spelare och 95 ledare, en liten 

minskning från föregående år. Uppdelat på 347 st. pojkar/män och 110 st. flickor/dam.  

  

2018 -Styrelsen har ordet   
  
Summering av ordförande   

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2018. Sedan 

något år har vi påbörjat en ordentlig utbildningssatsning för både ledare och spelare. Alla 

lag får några gemensamma utbildningstillfällen, tillsammans med utbildad och erfaren 

fotbollsledare genom den tjänst vi köpt in från Svenska Fotbollsakademin, TU 

(tränarutbildning). Utfallet på denna investering i våra ledare har fallit väl ut då gensvaret 

har varit mycket positivt.  

I slutet av mars deltog vi i Västerortscupen för fjärde året tillsammans med IF 

Brommapojkarna, Hässelby SK Fotboll, Nockebyhov IF samt Kälvesta IOF. Flickor och 

pojkar födda 2009 och 2010 var årets ålderskull. Ett välbesökt och mycket uppskattat 

arrangemang av oss klubbar i Västerort. Hässelby SK fotboll hade huvudansvaret i år. 

FK Brommas knatteskola utökar sitt upptagningsområde i Västerort. Föräldrarna väljer 

oss då vi har ett gott rykte som breddklubb. Tack för ert val av fotbollsklubb. 

Camp Brazil numera traditionsenligt fyra dagar i midsommarveckan där vi ger våra 

ungdomsledare en utmärkt möjlighet att för vissa ledare ha sitt första sommarjobb. 150 

st. spelare var rekord men vi fixade det också. Erik ”samba” Johansson från Samba FA 
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har tillsammans med vår Axel Granström arbetat fram ett bra koncept som fungerar 

sedan några år tillbaka. Tack Södra Ängby skola att vi får äta lunch hos er under denna 

veckan. 

SvFA har under 2018 arrangerat två camper i deras namn på FK vallen. Påskveckan samt 

höstlovet. Clinics på FK Brommas träningstid på Blackeberg Östra IP söndag 

förmiddagar under september har var mycket välbesökt. 

FK dagen först lördagen i september. Ett bra tillfälle att få föräldrar att engagera sig i 

klubben med försäljning av fika och grill. 

Träna mera var någonting nytt som vi testade under hösten. Intresset att få träna extra 

med akademitränare från BP under en timme på torsdagar var så stort att snabbt bildades 

en kö. Tack Karin Hägglund Leviner och Rebecka Ottosson för att ni hämtade de yngre 

spelarna från Södra Ängby skola.  

Cuper i FK Brommas namn har vi en fortsatt samarbete med Manuell Carrera under 

2018. Populära välorganiserade cuper som har ett gott rykte. Tack Manuel Carrera för att 

du organiserar denna eventverksamhet. 

Den viktiga administrativa delen klubbens kansli riktar vi ett stort tack Camilla Giss 

Emanuelsson för din fantastiska arbetsinsats. Bokföringsfirma, skatteredovisning samt 

kontrolluppgifter för domare och ungdomsledare utförs enligt Skatteverkets regler för 

idrottsföreningar. 

Klädavtalet med Intersport Sverige är uppsagt med omedelbar verkan i december 2018. 

NIKE är kvar som klädsponsor nytt avtal med Stadium Bromma Blocks. Alla 

fotbollsföreningar i Västerort har numera Stadium som distributör. 

Då detta är min sista verksamhetsberättelse som ordförande i FK Bromma. 5 år 

ordförande, 3 år kassör samt 2 år som ledamot. FK Bromma har under dessa år utvecklats 

till att vara en förening som år från år byggt på sin verksamhet med nya byggstenar så 

som egen sommarcamp, utbildning av ledare och spelare, blivit arbetsgivare enligt 

Skatteverkets regler, påbörjat ett samarbete med BP på den seniora sidan, listan är lång. 

FK Bromma har blivit en del av fotbollen i Stockholm och Västerort i synnerhet. Det har 

var varit lärorikt, inspirerande och roligt. Nu kan jag lämna över till en ny styrelse med 

medlemmar som visat att dom vill vara med och utveckla föreningen vidare. För en 

framtid har vi om vi alla engagerar oss i förningen. Fråga inte vad FK Bromma kan göra 

för dig utan vad kan Du göra för FK Bromma! 

Tack för mig och slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, spelare och föräldrar för era 

insatser och engagemang under 2018. Tillsammans är vi FK Bromma! 

  

 

Verksamheten - senior  
 

Efter ett år i division sju slutade året väldigt positivt då den gemensamma satsningen 

med BP gett nytt liv till herrlaget. Under december inleddes den nya satsningen ”vision 

division 4” och över 60 personer var och provtränade för att komma med i truppen. 
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Även två nya tränare knöts till truppen som nu ser fram emot att ta sig ur division 7 

under 2019.  

 

 

Verksamheten - ungdom   

 

  

Även för 2018 ser klubben trenden att FK Bromma är ett intressant alternativ för spelare 

från grannklubbar där urvalsprocessen är hård redan i tidiga år och många breddlag 

därmed läggs ned.  

Styrelsens målsättning är att FK Bromma ska ha ett lag i varje årsklass. Vi vill alltid 

kunna erbjuda fotbollsintresserade pojkar och flickor en plats i vår klubb oavsett ålder 

eller kön, idrottslig utvecklingsnivå eller social bakgrund. Inget lag i FK Bromma har 

för många spelare.  

  

Nedan följer korta beskrivningar av 2018 års verksamhet i de olika ungdomslagen som 

var och en av lagledarna författat.  

  

Flickor, lagen:  

 

F04 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget. 

 

F05  

 

F05 FK BROMMA 2018 

Laget hade 9 spelare vid utgången av säsongen trots en 

stark inledning med inte mindre än 21 spelare. 

Lagledare: Monica Häger 

Tränare: Henrik Hägglöf och John Fuller 

2018 har varit ett händelserikt år för F05. Under våren 

tränade vi med motsvarande frekvens som tidigare och 

spelade Sanktan med speciellt fokus på att under 

försommaren spela Aroscuoen i Västerås. Vi hade några  

fantastiskt roliga sommardagar i Västerås och där passade 

vi även på att besöka Prison Island. 

 

Sanktan var en självklarhet under första delen av säsongen. 

Tyvärr fick vi dra oss ur eftersom vi efter sommaren fick ett 

flertal avhopp bland våra spelare. Viss oro fanns bland 

spelarna kring möjligheten att spela match efter att vi dragit 

oss ur Sanktan men tack vare att vi hade möjlighet att 

förstärka både F04 och F06 då de vid vissa tillfällen 

saknade spelare så gavs det många bra spelmöjligheter för 

tjejerna. 

 

Under hösten fick vi tillskott av några nya spelare vilket var 



5 

 

5  

  

fantastiskt roligt och de spelare som är kvar visar stor 

lojalitet och spelarglädje. 

 

Under året har vi även hunnit med att gå på fotbollsmatcher 

tillsammans och när hösten kom passade vi på att använda 

lite av lagkassan och åkte till Bounce i Kungens kurva. På 

vägen hem stannade vi och åt god mat med hela laget. 

 

-- Monica Häger, Bromma 16 feb. 2019  

 

F06 

Ännu ett år av fotboll har passerat i tjejerna liv. Och detta år var speciellt – både ur ett 

väldigt roligt perspektiv och ur ett mindre roligt perspektiv, åtminstone sett ur FK 

Bromma F06 synvinkel. Truppen bestod även i år av 15 fotbollsälskande tjejer - varav 

de flesta varit med från början 2012 då de tog sina första stapplande fotbollssteg i 

Kaninburen. 

Vi har fortsatt under året med både bra träning och matcher, såväl i Sanktan som i ett 

antal Cuper. Gruppen spelade i nivå medel och skötte sig som vanligt finfint där. 

Laget har även i år visat sig vara på gränsen till nivå svår – åtminstone i våra bästa 

stunder. 

 

En absolut höjdpunkt var deltagande i Gothia cup en varm sommarvecka i juli. 

Tjejerna fick dels känna på det här med att bo tillsammans på skola en vecka och dels 

spela en massa fotboll – och det mot nytt motstånd. 

I gruppspelet hade vi tufft att göra mål, så vi fick nöja oss med B-slutspel. Men väl där 

vann vi både 16-del och 8-dels final. I 16-delsfinalen slog vi ett SKF-sponsrat lagt från 

Mexiko med 2-0. I 8-delsfinalen slog vi ett annat SKF-sponsrat lag, nu från Indien. I 

den matchen var det oavgjort vid fulltid och det blev straffar – något vi aldrig varit 

med om. Men i 6:e straffomgången slog vi in vår och sen räddade vår målvakt 

motståndarlagets straff. Glädjen var enorm – bland spelare, tränare och alla familjer 

som tittade på – och ville nästa aldrig ta slut. 

Sen förlorade vi i kvartsfinalen, men äventyret blev till sist precis så roligt som vi hade 

hoppats på. Även om det är mitt i semestrarna så kan vi varmt rekommendera 

deltagande i Gothia cup 

. 

Året avslutades lite mer i moll då 4 av våra spelare valde att gå vidare till BP. Svårt att 

hindra men för FK Bromma F06 är det förstås tråkigt. Men vi som är kvar har bestämt 

att fortsätta och kämpa på – nu med lite mer samarbete med F05 och eventuellt F04. 

Vi kommer även att försöka se om vi kan få lite tillskott av spelare. 

 

 

F07 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget. 

 

F08  

 

Vi har haft en bra utesäsong 2018, spelet har utvecklats enormt sedan vi började lira 7-

manna och matchspelet är verkligen imponerande. Det har gett tjejerna ett enormt 
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självförtroende och matcher är numera väldigt kul och hela laget är supertaggat inför 

match. Vi var med i DjursholmsCupen för andra året i rad och det var markant skillnad 

mot förra året då vi var helt nya på 7-manna. 

 

Emellanåt brottas vi fortfarande med stök och gnäll på träningarna. Vi har ett antal 

spelare som nog inte vill träna fotboll i första hand, utan snarare dyker upp för att hänga 

med kompisarna. Vi försöker vara två tränare närvarande vid varje träning för att lättare 

hålla kontrollen och snabbt kunna häva tjafs som gärna dyker upp mellan tjejerna med 

jämna mellanrum. Inomhussäsongen är som vanligt lite av en utmaning när det kommer 

till kvalitativa träningar. Deltagandet är extremt lågt i antal – vi är ca 6 st spelare per 

tillfälle. 

 

Vi anordnade ett eget litet träningsläger i somras utanför Norrtälje där vi hyrde egen 

fotbollsplan och körde två st 2,5-timmarspass lördag och söndag. Vi övernattade på den 

lokala fotbollsklubbens vandrarhem, där vi också passade på att ha teorilektioner och 

frågesport. Det var en mycket lyckad helg och tjejerna hade jättekul! 

 

Tre st spelare i laget har deltagit i BP's Träna Mera. Det har varit bra kvalitet på 

träningen och tjejerna har haft kul trots att det var lite nervigt att spela med grabbarna 

till en början...Tränarstaben är oförändrad och fungerar väldigt bra. Vi har ny 

adminansvarig, Lena Andeberg, som tar över efter Kamilla Pfeiff och hjälper oss med 

planering runt caféverksamhet mm. 

 

Vi har haft en spelare som slutat och en som kommit tillbaka, så 2018 summeras +-0 i 

antal spelare. 

 

F09 

 

Vårsäsongen 2018 började inomhus för F09, och vi är tacksamma att vi har möjligheten 

att fortsätta träningen inomhus när vädret blir för bistert - det gör stor skillnad för laget, 

både vad gäller att hålla spelet igång men också för lagets sammanhållning. Därefter 

vidtog utomhussäsongen och Sanktan sparkade igång. I F09 har vi varit så pass många 

spelare att vi anmält två lag, men det har haft sina utmaningar tidvis då vi inte alltid har 

haft avbytare så det har räckt och kämpat med trötta spelare i den varma temperatur som 

sedan blev. 

 

I maj spelade laget Ålandstidningens cup, det blev en fantastiskt trevlig resa till Åland i 

strålande sol, där vi mötte starkt finskt motstånd men fick spela mycket fotboll och 

flickorna fick komma ihop sig som ett lag.  

 

Hösten fortsatte med Sanktan och en trevlig FK-Brommadag. Det milda vädret gjorde 

att vi kunde fortsätta träningen långt efter att utomhussäsongen var avslutad - varför inte 

fortsätta utomhus om vädret ändå tillåter? Vi körde på en bit in i december: magiska 

kvällar uppe på FK-vallen tycker vi. Vi avslutade säsongen med pizza och teambuilding 

i klubbhuset.  

 

Under året har vi tappat ett antal spelare, till 2019 års säsong kommer vi bara anmäla ett 

lag till Sanktan. Det är förstås trist men kanske inte helt oväntat: i takt med att 
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övningarna blir mer avancerade och kräver både tålamod och uthållighet så sätts 

intresset på sin spets: de som verkligen vill spela fotboll kommer att göra det, och de 

som tappar intresset har troligen inte hittat rätt sport att ägna sig åt ännu. Vi ser nu fram 

emot att spela 7-manna i Sanktan, kanske någon rolig cup. och överväger även någon 

trevlig aktivitet för att stärka sammanhållningen under 2019. 

  

F10 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget. 

 

F11 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget. 

 

 

Pojklagen:  

 

Herr J 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget 

 

P05 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget 

 

P06 

 

Under 2018 har FK Bromma P06 varit representerade i S:t Erikscupen med två lag. Ett 

7-mannalag i medelsvår grupp och ett 9-mannalag i lätt grupp. Den över 20-man starka 

truppen har presterat bra och har i ett flertal matcher imponerat på både motståndare, 

tränare och publik. Det har varit en bra uppslutning på matcher och träningar under året.  

Under senhösten sökte sig ännu fler grabbar från olika delar i Bromma till truppen för 

att träna. Utöver två ordinarie träningstillfällen per vecka så har vi tränare vid ett flertal 

tillfällen under året sett till att laget fått extra träningsmatcher samt extra träningspass 

med fokus på styrka och kondition. Erik Ek (pappa till en av killarna) har kommit in i 

tränarstaben som ett positivt tillskott och kör olika fysiska aktiviteter med grabbarna en 

gång i veckan i närheten av FK-vallen. Syftet med fyspassen är att förbättra 

explosiviteten och att få hela laget att orka lite mer på fotbollsplanen under kommande 

säsong. Grabbarna tycker att det är jobbigt, men kul. 

 

Under hösten har laget framgångsrikt deltagit i en mini-cup i Sollentuna, Oktoberbollen 

och Bauhaus cup i Viksjö. Under Bauhaus cup fick laget pris för Fair Play, vilket vi alla 

i laget är mycket stolta över. Vår ungdomstränare Rebecka Ottosson har under året varit 

aktiv och deltagit på många träningar och matcher. Rebecka gör ett superbra jobb med 

att inspirera spelarna till att göra bättre och är en stor del i lagets positiva utveckling 

under året. Rebecka kommer att fortsätta som ungdomstränare under 2019 i mån av tid. 
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Laget har fått ytterligare en fotbollstränare under året. George Hedenström som också 

är pappa till en av killarna i laget har med stort engagemang hjälpt till på många 

träningar och matcher och är under hösten den mest närvarande tränaren. George tar 

mycket ansvar och när vi nu är fler så har vi ha ett bättre flyt på träningarna. Vi i 

tränarstaben hjälps åt på ett bra sätt och vi ser till att stötta laget och varandra i alla 

väder. Vi tränare jobbar vidare på att stärka sammanhållningen inom gruppen genom att 

verka för kamratskap. 

 

Laget rör sig mer mot att ha en bättre disciplin på träningarna. Varje spelare som tränar 

ska nu ha FK Brommas klubbmärke på tröjan, både vid träning och match. Då vi inte 

längre kallar till träningar så har varje spelare ett eget ansvar att rapportera frånvaro i 

god tid innan träning. Det meddelas i lagets gruppchat via Whatsapp som fungerar 

utmärkt för kommunikation inom laget. 

 

Laget har tränat sen S:tan slutat förutom under juluppehållet och vi tränar nu tre gånger 

i veckan samt att vi spelar en Futsal-match varje helg. Närvaron på träningarna nu i 

vinter är bra och kommer att öka succesivt fram till våren när andra aktiviteter som vissa 

spelare har avtar. Vi ser också fram emot att kunna träna utomhus då det ibland är väldigt 

trångt i gymnastiksalen.  

 

Fler föräldrar är nu engagerade och deltar i en aktivitetsgrupp. Aktivitetsgruppen 

kommer att se till att laget gör aktiviteter utanför träningar/matcher. Gruppen kommer 

också att hjälpa till när laget anordnar sin egen cup nu i vår. Nu ser vi fram emot 

kommande säsong där vi kommer att bjuda våra motståndarna på bra spel. 

 

P07 

 

Året har präglats av att en del ledare och spelare har sökt nya utmaningar på andra 

ställen, såväl andra klubbar som andra idrotter. Detta har gjort att året varit turbulent 

och svårförutsägbart. Vi har lyckats få in en tränare i laget för att ersätta de som 

försvunnit. 

Under vintern tränade vi dels inomhus i gymnastikhall och körde teknik men även 

löpträning runt Södra Ängby, vilket åtminstone en del av spelarna faktiskt tyckte var 

roligt. 

 

Vi planerade en helg med träning och team-building men tyvärr föll denna planering på 

sjukdom hos arrangören vilket var snöpligt. Mot slutet av våren var det svårt att riktigt 

hitta energin i laget och många spelare prioriterade annat än träningar vilket gjorde att 

det var få på plats tidvis. 

Vi har haft två lag anmälda i ¨Sanktan¨ och matchat spelarna efter motstånd för bästa 

utveckling. Dock var det flera lag som föll ifrån ur lättgruppen vilket gjorde att det blev 

färre matcher där. Vi har spelat en del matcher mot lag från Västerort för att få mer 

matchträning.  

 

Vi har haft en del nya spelare som börjat träna och spela med oss vilket är roligt men 

samtidigt tagit en hel del uppmärksamhet från de övriga spelarna. 

Kommande säsong ser vi fram emot att få stöd i träningen från erfarna tränare för bästa 

utveckling.  
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P08 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget 

 

P09 

 

Starten på säsongen var Västerortscupen i mars och sedan tog St:Ericscupen vid där vi 

hade vi fyra lag anmälda för att alla våra spelare skulle få spela mycket matcher. Antalet 

matcher bidrog mycket till att spelarnas utveckling tog ordentlig fart. Under vintern 

tappade vi ett par spelare, för att under våren och framförallt efter sommaren få tacka 

nej till spelare som vill börja (VM-effekten?:), vi har varit runt 35 spelare. Vi tappade 

en tränare och en ungdomsledare under säsongen vilket såklart gav resterande tränare 

en utmaning men vi löste det så bra vi kunde under rådande förutsättningar.  

 

Som avslutning likt föregående år körde vi en kväll i klubbhuset där vi tittade på 

Chelsea-Crystal Palace på storbild, åt pizza, spelade fotboll på Vallen och delade ut 

diplom. En härlig avrundning på säsongen! 

  

P10 

 

Under hösten 2018 växte P10 rejält med 14 nya killar i laget (39 killar i slutet av året). 

Jättekul att så många vill komma till FK och börja spela fotboll. Det har dock varit 

utmanande ur ledarperspektivet då antalet tränare inte växt i samma takt som nya killar 

tillkommit i laget. Tränarna har provat olika upplägg för att alla killar ska få utmaningar 

oavsett om man spelat tidigare eller inte. Under året har det växt fram olika idéer kring 

träningsupplägg som ledarna provat för att få kvalitet på träningarna så att alla killar kan 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det har varit svårt att få fler föräldrar att ställa 

upp som tränare, men vi välkomnade en ny ledare under våren och en ny ungdomsledare 

under senhösten. 

 

  

 

Året har varit utvecklande både när det gäller bollkontroll och samspelet på planen kring 

anfall och försvar. Under våren var killarna särskilt laddade för att börja spela matcher 

i Sanktan där vi hade två lag anmälda. Det har varit bra uppslutning på både träningar 

och matcher under hela säsongen. Ledarna har fått se många finter, passningar och 

välkända målgester under hösten och det gissar vi hör ihop med fotbolls-VM i Ryssland 

under sommaren. Vi avslutade säsongen med Stockholmscupen på Hjorthagens IP och 

det gav mersmak inför 2019 då vi siktar på att spela fler matcher och cuper. P10 ser 

fram emot 2019 och ett nytt kul fotbollsår! Ett särskilt stort tack till våra ungdomsledare 

Viggo, André och Alva som finns med som bra stöd och goda förebilder under 

träningarna! 

 

P11 

 

Tyvärr erhölls ingen verksamhetsberättelse från laget 
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Knatteskolan  

  

Knatteskolan 2018 blev ännu ett rekordår i antalet deltagare. Vi har aldrig haft så många 

ca 80 st. flickor och pojkar födda 2012 och 2013. SvFA var med vid uppstart för att få 

till en bra start så att föräldraledare och ungdomsledare fick en så bra start som möjligt. 

  

Vi är glada att föräldrar väljer oss framför andra fotbollsklubbar i Västerort. Så länge vi 

kan erbjuda en bra och utbildande breddverksamhet får vi säkert se vår verksamhet växa 

de närmare åren. Vi konkurrerar bara med oss själva! 

  

Fotbollsgruppen  

  

Främst TU som klubben köpt in från SvFA under säsongen 2018. 

  

Utbildning  

  

Under 2018 har vi haft följande utbildningar:   

             

C-diplom   

Domarkurs, grundutbildning    

Domarkurs, fortbildning   

   SvFA  

Anders Finnson har som vanligt arrangerat Målvaktens dag vid två tillfällen under året, 

där alla lag fått anmäla upp till tre målvakter för extra övningar mellan stolparna.  

  

Grundutbildningen och fortbildning för lagets domare genomfördes i mars i klubbhuset. 

Cirka 20 personer deltog i var och en av dessa fortbildningar.   

  

Under 2018 kommer SvFA att fortsätta vara en leverantör till klubben. 

  

 

 

Övrig verksamhet  
  

Sommarcamper  

  

Camp Brazil (i samarbete med Samba FA) gjorde succé och samlade 150 barn och cirka 

26 ledare under fyra härliga dagar. Södra Ängby skola ställde åter upp och hjälpte till 

så att barnen fick mat och mellanmål.    

  

Vinterträning  

  

Teknikträning i Södra Ängby skolas gymnastiksalar erbjöds samtliga lag även vintern 

2018.  

  

FK Brommadagen  
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FK Brommadagen den 1 september. Lite tidigare på säsongen då S:t Erikscupen pågår 

oktobermånad ut. P/F-08 koordinerade denna välarrangerade tillställning. Garpes Livs 

riktar vi ett STORT TACK för deras sponsring av mat och dryck.  

  

S:t Erikscupen  

  

Klubben har även i år genomfört S:t Erikscupen. Resultaten har varit blandade i de olika 

åldrarna. Men på det hela är vi nöjda med säsongen 2018.   

 

Administration  
  

Undertecknat avtal med bokföringsfirma som sköter vår bokföring, deklaration samt 

kontrolluppgifter till Skatteverket.  

  

Medlems- och spelaravgifter  

  

Förutom att medlemsavgifterna utgör klubben enskilt största intäkt krävs det att alla 

spelare och ledare är betalande medlemmar i klubben för att omfattas av klubbens 

spelarförsäkring och ett krav för att erhålla lokalt aktivitetsstöd (LOK) från RF och 

Stockholms stad som är den näst största intäktskällan. Enligt stadgarna måste man betala 

medlems-och spelaravgift för att få spela och träna fotboll i FK Bromma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell avgifter. 

 

 
 

Avgifter och lagkontobidrag för verksamhetsåret 2018
Lag/ålder MedlemsavgiftSpelaravgift Att betala Lagkontobidrag

Knatteskola F&P 300 800 1 100 0

7år 300 1 200 1 500 100

8-9år 300 1 300 1 600 100

10-11år 300 1 400 1 700 200

12-13år 300 1 600 1 900 200

14-15år 300 1 800 2 100 200

16 -17år 300 2 000 2 300 200

HerrJ 18-19år 300 2 000 2 300 200

F serie 16-19 år 300 2 000 2 300 200

HerrLaget/Reservlaget 300 Egen budget Återkommer 0

Damlaget 300 Egen budget Återkommer 0

Veteran 800 Egen budget 800 0

  

Ledare 100

Stödmedlem 300

Familjeavgift 4100
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Kanslist   

   Ansvarig för det dagliga arbetet på kansliet är Camilla Giss Emanuelsson.  

Kansliet ansvarar för alla in och utbetalningar, kontaktperson till bokföringsfirma 

bokningar av planer och hallar, kontakt med Sthlm stads idrottsförvaltning, STFF och 

leverantörer av inköpta tjänster till FK Bromma.  

Tack Camilla för din fantastiska arbetsinsats.  

  

Klubbhuset  

Byggstart för projekt Islandstorget verkar det för närvarande vara oklart enligt 

Exploateringskontoret. Den allmänna byggkonjunkturen kan vara orsaken. Ingen 

städdag har hållits. 

 

Övrigt 
  

Södra Ängby skola 

  

FK Brommas samarbete med Södra Ängby skola och lunch samt mellanmål för vår 

sommarcamp CampBrazil 2018. 

 

Garpes Livs AB 

 

Vi tackar Garpes Livs AB för sponsring av mat och dryck till två av klubben arrangerade 

tillställningar, FK dagen. 

  

Novemberträffen  

  

Lördagen den 17 november hade vi årets ledarträff. Agendan var info om det påbörjade 

samarbetat med BP. Klubbdirektör Henrik Nilsson och Utbildningsansvarig Mikael 

Sörnäs deltog med en personlig presentation. Arbetet med FK Bromma vision samt 

värdegrund presenterades vilket mottogs bra och en bra positiv diskussion under 

eftermiddagen. 

 

 

Ekonomi  
  
Klubbens kassör Martin Hägglund.  

   

2018 års resultat visar ett minde underskott. Fallande medlemsantal vilket ger färre 

träningstillfällen och lägre intäkter på LOK stöd. 

Intäkter: Lokalt aktivitetsstöd (LOK) minskar då medlemsantalet minskat hos de äldre 

åldersgrupperna. Ersättningen per deltagare är högre för denna åldersgrupp vilket ökar på 

intäktsbortfallet. Camp Brazil 2018 med fler deltagare gav ett överskott. Carrera Cuperna 

är en bra intäktskälla för FK Bromma. 

Kostnaderna: Kläder, bollar är fortfarande stora kostnader för klubben. Kostnader för 

externa cuper som lagen själva bekostar via sina lagkonton hamnar i klubbens bokföring 
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blir på papperet en iögonfallande kostnad som täcks av motsvarande intäkt från lagen. 

Lägre kostnader för domare, redovisning, städning av klubbhus samt utbildning påverkar 

resultatet positivt. 

Sammantaget har FK Bromma en stark ekonomi som klarar intäktsbortfall genom en god 

kontroll av kostnaderna. Under 2019 fortsätter vi vår satsning på utbildning av ledare och 

spelare. 

Klubbens exakta ekonomi framgår av årsredovisningen 

Sammanställt på styrelsens uppdrag,  

  

Axel Granström 

Sekreterare   

FK Bromma 2018 

  

  

  

  


