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ÅBK ska vara det självklara lokala valet av fotbollsförening i kommunen för 

fotbollsspelare som vill spela fotboll på sina villkor. 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, ska varje spelare känna sig sedd och ges 

möjlighet att spela fotboll på sin egen nivå. ÅBK ska stå för utbildning och utveckling av 

individen och följa svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan. 

ÅBK är som enda förening längs roslagskusten sponsrade av Dunross Stiftelsen, och har 

så varit under de senaste åren. Dunross stiftelsen värnar om lika förutsättningar för alla, i 

syfte att skapa ett livslångt idrottande till förmån för en för tidig elitsatsning, vilket visat 

sig leda till tidigare upphörande av sitt idrottande istället för långsiktig framgång. 

Föreningen har som målsättning att fortsätta samarbeta med stiftelsen och därmed 

bibehålla sponsringen. 

Styrelsearbete: 

Styrelsens arbete ska präglas av en helhetssyn kring hela verksamheten. 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 under 2020. 

Det löpande administrativa arbetet och kontakten med lagen, ledare och föräldrar ska ske 

via kansliets personal, som idag består av klubbchef Pablo Villalobos och 

fotbollskonsulent Gustavo Borgenengh. Vår vaktmästare Martin Johansson ansvarar för 

att hålla våra anläggningar och planer i gott skick. 

För den löpande bokföringen inklusive löner och skatter anlitas en extern 

redovisningsbyrå. 

Fotbollskommittén: 

Fotbollskommittén ska under våren 2020 blir komplett med två representanter för 5 mot 5 

fotboll. Kommitténs roll ska utvecklas under året. Målet är att kommittén ska ta ett större 

ansvar och grepp om själva fotbollsverksamheten, för att verka som stöd till styrelsen, 

och därigenom stärka föreningen som helhet. 

Verksamhet: 

Under året ska föreningen bedriva barn-, ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll enligt 

fastställda principer i ÅBK:s ledarpolicy. Föreningen ska även 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. 
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Nya målgrupper, så som seniorer och personer med funktionshinder, ska ges möjlighet att 

få spela fotboll på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. 

Utbildning: 

För 2020 års C-diplomutbildning är planen satt. Utbildningen kommer att ske i 

klubbstugan under våren. Utbildningen är riktad mot våra ledare som tar sig an 

träningsgrupper som spelar från 5 mot 5 och upp till 9 mot 9. 

För ledare som tar steget upp mot 11 mot 11 spel är planen att i tidigt skede planera in B-

diplomutbildning. 

Vi ska under året arbeta med att utöka vårt utbildningsprogram. Detta för att ge bättre 

stöd till våra C-diplom utbildade ledare, där vi vill få in repetitionsutbildningar för att 

stärka ledarnas kunskapsnivå och självkänsla under träningar. 

Under 2019 påbörjades arbetet med att genomföra så kallade ”mini-möten”. 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 

under 2019 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. 

Fotbollskul (5 år): 

Till fotbolls kul bjuds alla kommunens alla 5-åringar in. Efter den mycket positiva 

ökningen av antalet deltagande spelare under 2018 och 2019 ska vi fortsätta med 

”Fotbollskul”. 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. 

I samband med uppstarten av nya grupper, ska föreningen ”passa på” att välkomna och 

informera nya ledare och föräldrar om föreningens värdegrunder, hur vi arrangerar 

träningar och vad vi förväntar oss av framtida ledare och föräldrar; hur vi förväntas bete 

oss kring träningar, matchspel och allmänt i och omkring föreningens anläggningar. 
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Fotbollslekis (6 år): 

I likhet med hur 5-åringar i kommunen bjuds in till föreningen, kommer samtliga 

kommunens 6-åringar kommer att bjudas in till att delta i ÅBK:s fotbollslekis. 

Verksamheten ska vara föräldraledd och i huvudsak bedrivas på lokala planer nära 

bostaden.  

Föreningen ska välkomna och informera nya ledare och föräldrar på liknande vis som för 

föräldrar till våra 5-åriga spelare. 

I och med att träningarna blir föräldraledda, ska stor vikt ska läggas i att få in rätt typ av 

ledare, det vill säga ledare som förstår och respekterar föreningens värdegrunder, och 

därmed tar sitt fulla ansvar i vad det innebär att leda en grupp spelare och vilken 

förväntansbild det finns från omgivningen. Vi ska i tidigt skede skapa goda 

förutsättningar för dialog mellan olika ledare och föräldrar, både inom det egna laget och 

mellan andra lag, för att i bästa mån undvika framtida missförstånd och konflikt. 

Därigenom ska vi skapa bästa förutsättningar för ett långt idrottande för barnet.  

Ledare ska ges bästa möjliga utbildning och stöd för att få en bra start i 

fotbollsverksamheten. 

Säsongen ska avslutas med Strömmingscupen under oktober. 

Lilla Europaligan och 5 mot 5 (7–9 år): 

Träningsverksamheten ska bedrivas på lokala planer nära bostaden och om möjligt på 

Maggan, Tuvan och Sportcentrum. För att skapa samverkan och en närmare 

sammanhållning med föreningen och de olika lagen ska minst en träning per vecka i 

möjligaste mån förläggas vid Maggan eller Tuvan. 

Matchverksamheten inom Lilla Europaligan ska fortsättningsvis förläggas till söndagar 

och hålla till på Tuvans naturgräs. Genom att erbjuda kvalitativt bra linjerade planer och 

ÅBK-utbildade ungdomsdomare ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för en bra start i 

matchspel. 

Under sista året 5 mot 5 året ska lagen erbjudas möjligheten att spela i S:t Eriks-Cupen. 

Detta i syfte för den vidareutveckling som möjligheten ger och utmaningen i att möta 

andra föreningar på andra planer. 

7 mot 7 (10-12år) och 9 mot 9 fotboll (13–14 år): 

Träningarna ska i huvudsak bedrivas på Maggan, Tuvan och Sportcentrum. 

I takt med att spelplanerna blir äldre innebär det att sammanslagning av lag allt mer ofta 

börjar förekomma från och med denna ålderskull. Samarbete mellan lag och framförallt 

ledare ska vara en självklarhet och ses som en naturlig del i spelarens utbildning. I tidigt 

skede ska lagen därför förbereda sig för framtida sammanslagningar. Barnen med olika 

utvecklingsnivåer ska få prova sina färdigheter genom att spela och träna med andra lag 

inom föreningen, gärna inom en eller ett par åldersklasser över eller under sin egen.  
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Lagtillhörigheten ska kvarstå i det egna laget för trygghet och kompisandan. Föreningen 

ska bidra med det stöd som krävs för smidiga sammanslagningar av lagen. Ledare och 

föräldrar ska se till föreningens och lagens bästa. 

11mot 11 (15 år och uppåt): 

Satsningen på våra juniorlag ska fortsätta. Vi ska uppmana våra ledare att samarbeta nära 

och tänka på individens bästa när det gäller utveckling. Seniorlagen ska i mesta mån 

fyllas på med egna spelare ”underifrån”. 

Föreningen ska stötta och vara lyhörd kring vad lagen behöver och ge all erfarenhet och 

kunskap ut till våra ledare och spelare. Vi ska samverka som en förening. 

ÅBK PlussPass: 

ÅBK kommer att satsa på att utveckla fotbollserbjudandet under 2020. Föreningen 

kommer att erbjuda spelare en möjlighet att träna 1 – 2 pass extra under veckan, utöver de 

ordinarie träningarna. Dessa extra träningstillfällen går under arbetsnamnet ”ÅBK 

PlussPass”. Fokus på passen kommer att ligga på kvalitet. Passen ska ses som en 

möjlighet för alla våra spelare med en hög ambitionsnivå, oavsett utvecklingsnivå, att få 

stimulans genom kvalitativ extra träning. I och med upplägget kommer den så viktiga 

lagtillhörigheten att kvarstå. 

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: 

Personalsituationen omfattar inga planerade förändringar under 2020. 

Cafeteriaansvarig Karina Fernberg fortsätter som huvudansvarig för cafeterian, och i år är 

det F07 P07 som ansvarar för bemanningen. 

Idrotts- och Friluftsalliansen (IFA): 

Genom vårt engagemang i IFA får vi en allt viktigare roll i samverkan med 

kommunledningen. Vi deltar som tidigare i den mån vi kan, i största del genom 

deltagande på IFA mötena. 
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Ekonomi: 

Ett prioriterat område inom ekonomi kommer att vara att kontinuerligt se över 

föreningens materialkostnader, för att inte hamna i ett skede där kostnaderna drar iväg 

ohämmat. Vi behöver ha kontroll över föreningens ekonomi. Vi kommer att behöva se till 

att vi i första hand använder föreningens innestående kapital hos Stadium innan vi gör 

inköp via annan kanal. Vi ska vidare fortsätta med inställningen från 2018 om att 

”Inventering av material inte är lika med nytt material varje år”. Vi ska använda våra 

bollar och västar väl innan nytt material köps in. 

Under de senaste åren har omkostnaderna ökat, främst i höjda domaravgifter och 

materialkostnader. Vi lever och verkar i en kapitalistisk marknadsekonomi, där höjningen 

av priser på varor och tjänster är en naturlig del i vårt samhälle. Därmed behöver vi höja 

föreningens avgifter i takt med att priserna omkring oss höjs. Vi behöver höja avgifterna 

med omkring 150 kr per åldersnivå. Det kan komma att ses orättvist för vissa nivåer i och 

med att åldersnivåerna har genomgått en förändring under 2019. För att minska 

skillnaderna mellan de olika nivåerna, vill föreningen genomföra en mindre förändring 

och inte ta med i hänsyn en retroaktiv höjning som innefattar 2017, 2018 och 2019 års 

verksamhetsår, där höjningar inte har skett. 

Under 2020 och framåt kommer styrelsen jobba kostnadseffektivt gällande alla aktiviteter 

och cuper. Klubbchef har hand om sponsoravtal och kommer att fortsatt bearbeta 

sponsorer under arbetstid. 

Gällande lagens egna avtal för arvoderade tränare ska samtliga ses över och godkännas av 

styrelsen och klubbchef. Ej påskrivna avtal av styrelsens ordförande eller klubbchef är att 

anses som ett icke giltigt avtal. 

 

För övrigt hänvisas till separat budget. 

 

Åkersberga den 9 december 2019 

Tony Barouta 


