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Åkersberga BK har som mål att ge barnen i kommunen en meningsfull och glädjerik 

fritidssysselsättning. Vi arbetar efter devisen att:  
 

• skapa ett bestående intresse för idrott                                                                                                                                                                                                                               
• alla som vill ska få träna och spela matcher, på sin nivå  

• få föräldrar att aktivt engagerar sig i verksamheten  

• skapa attraktiva seniorlag ur vår ungdomsverksamhet; både på herr och damsidan  

• genom krav på våra ledare och ett brett utbildningsprogram, kunna erbjuda en 

idrottslig och social verksamhet med hög kvalitet 

 

Under året har föreningen bedrivit barn-, ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll samt 

arrangerat aktiviteter som ÅBK-dagen, ÅBK Stadium Fotbollscamp, Höstcamp, Lilla 

Europaligan, Fotbollslekis, Fotbollskul samt Strömmingscupen. 

 

Årets verksamhet omfattade mer än 2 000 aktiviteter för våra spelare, inräknat från de 

allra yngsta som provat på fotboll i Fotbollskul, till våra seniora damer och herrars 

matchspel. 

 

Föreningen har under året tagit emot pris på Österåkers Idrottsgala som gick av stapeln i 

maj 2019. Våra pojkar 04 utmärkte sig för bästa prestation efter att ha vunnit sina serier i 

S:t Eriks-Cupen två år i rad, 2017 och 2018, samt att det andra och tredje 04-laget 

placerat sig i topp i sin serie. 

 

Under året har vi haft tre tillfällen där vi träffat sponsorn Dunross Stiftelsen. Dunross 

stiftelsen värnar om lika förutsättningar för alla, i syfte att skapa ett livslångt idrottande 

till förmån för en för tidig selektering. En förening ska kunna skilja på barn- och 

elitidrott. Samtliga tillfällen har varit givande på flera plan, där kontaktknytandet med 

andra föreningar och utbytet av erfarenheter har varit av stor vikt för ÅBK:s 

framtidsplaner och utveckling. 

 

Styrelsearbete:   

 

Styrelsen består till stora delar av en ny ordförande i Tony Barouta och nya ledamöter. 

De ledamöter som kommer att sitta kvar över 2020 är: 

• vice ordförande Andreas Jensen 

• ekonomiansvarige Rebecka Zetterström 

• ledamot Anneli Ågren 

Inför 2020 har ledamöterna Lotta Tillberg och Fredrik Eriksson samt sekreterare Anna 

Cronberg valt att lämna sina platser till förfogande, efter många års styrelsearbete. Vi 

tackar dem för den gångna tiden inom styrelseuppdragen och ser fram emot att ha dem i 

och omkring föreningens övriga verksamhet i många år framöver. 

 

Under stora delar av 2019 har det avsatts mycket tid för värdegrundsarbetet. Vi ser att 

arbetet nu börjat sätta sig, och att 2020 blir det år vi kan bli tydligare i att kommunicera  
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våra värdegrunder, och tillsammans med föreningens lag stärka den familjära känslan. 

Det är med tillförsikt vi ser fram emot arbetet. 

Mycket av det övriga styrelsearbetet har förlagts kring fortsatta satsningar på en mer 

utvecklad struktur i föreningsarbetet 

 
Idrotts - och Friluftsalliansen: 

 

ÅBK har haft en fortsatt aktiv roll i alliansens arbete. Anneli Ågren har varit föreningens 

representant i IFA. Arbetet i IFA har präglats av Riksidrottsförbundets strategi 2025, för 

en gemensam samsyn. Fokus från föreningarna i Österåker har i år legat på nya hallar och 

planer i kommunen. 

 

Ekonomi: 

 

Den löpande redovisningen med bokföring, löner, skatter mm har under 2019 hanterats 

av Easy redovisning. Under Q4 valde föreningen av praktiska skäl att byta 

redovisningsbyrå till AcceZ Redovisning AB. Vi tackar Easy Redovisning för de gångna 

årens goda samarbete och håller dörren öppen för framtida möjligheter. 

Resultatet för året ligger på ungefär 55 000 kr högre än budgeterat. Ett av årets mål var 

att vända den negativa trenden från 2018, där föreningen led större förluster med negativt 

kassaflöde. Därför kan vi konstatera att ett av föreningens viktigaste mål har uppnåtts, 

och lite mer därtill. 

I övrigt hänvisas till separat balans- och resultaträkning.  

 

Kansli 

 

2019 var det år som Åkersberga BK:s förste klubbchef, Pablo Villalobos, fått arbeta 

under ett helt verksamhetsår. Pablo har lyft föreningens sponsorintäkter, och hans arbete 

har stor grund i att föreningen vänt 2018 års negativa siffror till ett positivt resultat (se 

ekonomi ovan). Med Pablo i rollen som klubbchef har styrelsen kunnat fokusera bättre på 

att utveckla föreningen och ta beslut kring kort- och långsiktiga mål, istället för att lägga 

ner tid på det administrativa arbete som både kan vara ansträngande och tidskrävande. 

Kansliets övriga personal består fortsatt utav fotbollskonsulent Gustavo Borgenengh och 

vaktmästare/materialansvarig Martin Johansson. 

 

Anläggningen:  

 

Åkersberga BK kan som bekant erbjuda en unik miljö för fotbollsintresserade i 

Åkersberga. Föreningens anläggning har underhållits egenhändigt, och liksom tidigare år 

driver ÅBK även den kommunägda konstgräsplanen intill.  
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Vi vill vara en plats för generationer att mötas på. Att kunna ta en glass eller en kaffe och 

prata fotboll med varandra, titta på en spännande match och heja på när lagen spelar. 

Därför är det glädjande att vi under 2019 fick förlängt arrende med 10 år. 
 

Vi har under året sett över hur vi bäst kan nyttja planerna. Fokus har legat på fotboll för 

alla. Inte bara unga aktiva, utan även seniorer och spelare med funktionshinder ska kunna 

nyttja planerna. Vi ser gärna att det först och främst sker under tider som vanligtvis inte 

utnyttjas under veckodagarna, i och med att våra unga spelare har svårare att nyttja 

dagtiderna pga skola och föräldrar som är på arbete. Vi bär med oss det fortsatta arbetet 

med ”fotboll för alla” in i 2020, där vi tror att vi kan få en ökad beläggningsgrad för 

plantiderna. 

Cafeteria: 

Karina Fernberg har fortsatt sitt arbete som ansvarig för cafeterian. Hennes arbete är 

uppskattad och vi är måna om att få behålla Karina i föreningen så länge som möjligt. 

Klubbstugan är en viktig del i att Margretelunds IP upplevs som en trevlig anläggning att 

besöka. En kväll per vecka har cafeterian haft öppen under kvällstid, vilket har 

uppskattats av både spelare och föräldrar. 

Våra ledare 

Ideella ledare 

ÅBK är en ideell förening och vi arvoderar därmed endast junior och seniortränare. 

Föreningens verksamhet är därmed starkt beroende av det ideella engagemang som 

åläggs av den nära omgivningen. Verksamheten har under året engagerat 136 ledare. 

Dessa ledare har lagt ner otaliga timmar på att skapa stimulerande träningar åt över 800 

spelare. Vi vill uppmärksamma dessa för det fantastiska jobb de gör i att skapa glädje och 

lycka hos så många av våra medlemmar. Det är inte lätt att tillfredsställa alla. Men dessa 

ledare är ovärderliga för verksamhetens fortskridande, och vi skickar ett stort och hjärtligt 

tack för året som gått. 

Ungdomsledare 

Fler ungdomar i vår verksamhet vill engagera sig som ledare och detta vill föreningen 

stötta. Som ungdomsledarna innehar man en viktig roll inom föreningen. Därför ses 

uppmuntran och utbildning av våra ungdomsledare som en självklarhet och en naturlig 

del av föreningens utveckling. 

Föreningen har som policy att erbjuda ungdomsledare ett arvode för sina 

träningsuppdrag. Potten för arvodet har legat på samma nivå sedan start 2016. Styrelsen 

har i syfte att stimulera utvecklingen av våra ungdomsledare, och i takt med att vi får allt 

fler ungdomsledare, beslutat om en höjning av potten. Våra ungdomsledare, Linda 

Fernberg, William Eneroth och Oliver Ekblom, har under året tränat varsina lag inom 

föreningen, och de är alla uppskattade för sina engagemang. Vi har två tidigare 

ungdomsledare i Markus Rösund och Arvid Nordin som klivit in och tagit över 

huvudtränaransvaret för Pojkar 07 respektive Pojkar 05 och 09.  
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Utbildning: 

ÅBK har under året genomfört ett antal förbundsutbildningar för våra ledare. Vi har även 

gett introduktionstillfällen för nya lekisledare. 

Målsättningen är att samtliga ledare ska gå relevanta tränar- och ledarutbildningar genom 

StFF:s utbildningsplan. Utöver dessa utbildningar har vi under året skissat på att integrera 

ÅBK utbildningar parallellt med de centrala utbildningarna. 

Engagemanget får inte avstanna för föräldrar med känslan av brist på kunskap, utan 

fortsatt utbildning ska vara ett naturligt steg i klivet upp till 11 mot 11. 

I syfte att skapa flera ungdomsledare inom föreningen har alla 13-åringar erbjudits att 

genomgå en grundkurs för domare. Detta som ett led i sin fotbollsutbildning. 

Utbildningen har gett behörighet att döma 5 mot 5 samt 7 mot 7 fotboll. Även 

fortbildningskurser för att döma har genomförts under året. 

Vi har idag 9 egna domare med behörighet att döma 11 mot 11. Samtliga har under 2019 

fortbildats genom förbundet. 

 
Klubbchef Pablo Villalobos har börjat med att genomföra så kallade ”mini-möten” med 

de olika lagen inom föreningen. Mini-möten är ett forum där föreningen träffar lagen 

under enklare förhållanden, för att delge information om aktualiteter och samtidigt plocka 

upp hur lagen mår. Allt i syfte att i ett tidigt skede kunna stötta och hjälpa till i de 

områden där behovet finns. 

Mini-mötena har kunnat ske i korta sekvenser i samband med träningar. Vi ser en 

möjlighet att under 2020 fortsätta och utöka arbetet med mini-möten genom att skapa fler 

relevanta ämnen och bättre strukturera hur och när mötena ska genomföras och vad de 

ska innehålla. 

Sponsorer 

Åkersberga BK vill tacka våra sponsorer som har stöttat under året. Det handlar inte 

endast om den ekonomiska sponsringen. Tillsammans medverkar våra sponsorer till att 

Åkersberga BK kan ge barn och ungdomar i Österåkers kommun en aktiv fritid, med 

möjlighet att spela fotboll ända in i vuxen ålder. 

Fotbollskommitté 

Fotbollskommittén har återuppstått efter att ha varit under omorganisation 2018. 

Kommitténs arbete är främst att verka som samlingspunkt för de olika lagens och 

årskullarnas representanter, där målsättningen är att stötta i frågor som är aktuella och 

dela erfarenheter mellan varandra. Kommittén har även ett uppdrag att utveckla 

föreningens verksamhet och ta fram förslag till styrelsen för beslut. Att tillsätta en ny 

fotbollskommitté har varit prioriterat under 2019. Åkersberga BK:s organisation har 

stärkts i och med fotbollskommitténs återupprättande. Kommittén består för närvarande 

av: 
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• Gustavo Borgenengh (fotbollskonsulent) 

• Pablo Villalobos (Klubbchef) 

• Rickard Johansson 11 mot 11 representant 

• Mattias Dahllöf 11 mot 11 representant 

• Jensen Massop 11 mot 11 representant 

• Mattias Martinell 9 mot 9 representant 

• Helena Maier 7 mot 7 representant  

• Vakant 5 mot 5 representant 

• Vakant 5 mot 5 representant 

 

Fotbollsverksamheten 

ÅBK bedriver fotbollsverksamhet från Fotbollskul för 5 åringar, upp till seniorfotboll. Vi 

täcker i vår verksamhet samtliga spelmodeller där emellan. Med uppskattningsvis mer än 

2 000 aktivitetstillfällen under året börjar det bli trångt om planytor. Under säsongen har 

föreningen även nyttjat sin andel av tiderna på Sportcentrum fullt ut. 

Söndagarna kring vår hemmaplan Tuvan innebär en folkfest med omkring 800 besökare 

på plats under tre intensiva timmar. En tradition som har kommit att känneteckna 

Åkersberga BK, något som vi är stolta över och måna om att fortsätta med. 

Nedan presenteras kortfattad en summering om de olika spelmodellerna som utövats 

under 2019. 

Fotbollskul (5 år): 

Fotbollskul är en bra väg in i fotbollens värld. Totalt omfattades 10 träningstillfällen på 

Tuvans naturgräs under 2019, fördelade på fem tillfällen under våren och fem under 

hösten. För 500 kr ingick, utöver träningstillfällena, egen boll och t-shirt. En bra start för 

våra allra yngsta utövare. 

Verksamheten leddes av föreningens fotbollskonsulent, Gustavo Borgenengh. Till sin 

hjälp hade han ett antal ungdomsledare i åldrarna mellan 14–17 år. 

I likhet med 2018 visade sig Fotbollskul vara ett lyckat koncept. Spelande flickor och 

pojkar med föräldrar har visat på stor uppskattning. 

2019 engagerade Fotbollskul 70 aktiva spelare, vilket är en ökning från föregående års 64 

deltagare. 
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Fotbollslekis (6 år): 

Året inleddes traditionsenligt med ett föräldramöte och en utbildningsdag med 

materielutdelning för alla nya ledare. 

De spelare som var med under ett andra år av Fotbollslekis gavs möjlighet att spela Lilla 

Europaligan. I Lilla Europaligan spelas det 5 mot 5 fotboll. Lagen består främst av lag 

från ÅBK, men vi har även gästande lag från till exempel vår grannklubb IFK Österåker. 

Samtliga matcher har även varit ett bra tillfälle för föreningens nyutbildade domare att 

prova på att vara matchledare. Under några av söndagarna har domarmentorer funnits på 

plats och gett sitt stöd. 

Totalt engagerade Fotbollslekis 270 spelare. En ökning från 2018. 

I oktober avslutades säsongen med en fantastisk matchdag på Tuvan med mycket fotboll i 

den traditionsenliga Strömmingscupen. Dagen rundades av med medalj- och 

diplomutdelning, ackompanjerat av hejarop från föräldrar och allmän publik. 

5 mot 5 (7–9 år) 

 

5 mot 5 spel har skett på fullt linjerade planer på Tuvans naturgräsplan. Våra 9-åringar 

har fått möjlighet att spela i S:t Eriks-Cupen parallellt med Lilla Europaligan, vilket några 

har valt att göra. 

För några av de yngre spelarena inom gruppen, som inte spelat fotboll tidigare, har haft 

möjlighet att avsluta säsongen med Strömmingscupen. 

2019 engagerades totalt 225 spelare inom åldersgruppen i 5 mot 5 fotboll. Sett till 2018 är 

det en ökning. 

 

7 mot 7 fotboll (10–12 år) 

 

Matcherna 7 mot 7 har spelats på Margretelund konstgräsplan. Spelarna inom 

åldersgruppen har lämnat lilla Europaligan och helt fokuserat på S:t Eriks-Cupen. Många 

lag har under året börjat resa på egna cuper. 

Våra unga domare som är födda 2006 utbildade sig för att döma 5 mot 5 och 7 mot 7 

fotboll, där några har fått prova på att döma 7 mot 7 matcherna. 

ÅBK hade 167 aktiva spelare under 2019, en minskning sett mot 2018. 

9 mot 9 fotboll (13–14 år) 

I likhet med 7 mot 7 spelet har matcherna 9 mot 9 förlagts på konstgräsplanen under 

2019. 

Vi har under året haft 100 aktiva spelare inom åldersgruppen. 

Vi uppmärksammar speciellt våra ledare som har utfört ett utmärkt arbete under 

säsongen. Vi ser tydliga tendenser i hur utvecklingen som skett inom 9 mot 9 kommer att 

underlätta övergången till det stundande spelet 11 mot 11. 
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11 mot 11 fotboll (15 år och uppåt) 

 

Året har kännetecknats av stort engagemang runt omkring lagen och kring vår 

klubbstuga. Inmarscher med knattar och musik har gett en härlig stämning kring våra 

hemmamatcher. 

Vi ser glädjande nog tendenser till att fler fortsätter spela fotboll inom åldersintervallet. 

Glappet mellan knattefotboll och junior och seniorfotboll är på väg att täppas till helt. 

Detta ger oss en naturlig möjlighet att fylla på de övre lagen med spelare underifrån i takt 

med att spelarna blir äldre. Därmed ges möjlighet till flera att fortsätta spela längre och 

högre upp i åldrarna. 

Damseniorerna gjorde en fin insats i div 3 och har säkrat sin plats i serien. Huvudtränare 

för damseniorerna är Peter Sandberg.  

Herrseniorerna gick in med ny ledarstab inför säsong 2019. Huvudtränare har varit Oscar 

Estay. Dessvärre uteblev den sportsliga framgången för herrarna, då de i en tajt serie i de 

sista omgångarna slutade på en nedflyttningsplats till div 7. Det finns ändå i laget en 

positiv känsla av framtidstro, någon som visade sig omedelbart efter säsongsavslutningen 

när herrseniorerna i Stockholmscupen besegrade både Bergshamra, som gick upp till 

division 6 under året, och Roslagskulla, som vi under 2020 också får se i division 6 efter 

att ha fallit ur division 5. Vi ser fram emot 2020 där laget i lugn och ro, och utan risk att 

falla ur en division, kan fortsätta sin resa med positiv anda. 


