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ÅRSBERÄTTELSE 2019 

Styrelsen för Hällesåker IF avger härmed årsberättelsen för 2019. I 
årsberättelsen ingår verksamhetsberättelser från föreningens olika verksamheter 
samt redogörelse för styrelsens arbete. 
 
Föreningen är medlem i två riksidrottsförbund: 

- Svenska Fotbollförbundet  
- Svenska Bordtennisförbundet 

 
Föreningen är även medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund 
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ORGANISATION 
Styrelsen  
Jonna Svensson Ordförande 
Jesper Lönn Vice ordförande 
Caroline Örbom Stovell Kassör  
Jesper Beijer Sekreterare 
Maria Gustavsson Ledamot 
Marcus Svensson Ledamot 
Linda Dahlhöjd Ledamot  
Håkan Ulvqvist Suppleant 
 
Valberedning Ove Svensson  
 
Revisorer Dan Ivarsson  

Niklas Lönn 
 
Revisor suppleant Peter Lönn 
 
Fakturering Anna Hussfelt 
 
Dam 7-manna Linnéa Gustafsson Lagledare 
 
Herrseniorer Marcus Svensson, Daniel Jakobsson och 

Mattias Lindahl Spelarråd 
Lennart Olcén Lagledare 
Jesper Lönn Admin. Lagledare  

 
P/F-11/12 Jesper Lönn Tränare 

Ted Lindegren Tränare 
 
Uppstart Patrik Svensson Tränare 
 
Barngympa Therese Tanner Ledare 
 
Bordtennis Håkan Ulvqvist Ledare 
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Uthyrning Camilla Eriksson  

Karin Tanner-Andersson  
 
Fotbollsansvarig Jesper Lönn  
 
Bordtennisansvarig Håkan Ulvqvist 
 
Bygdegårdsansvarig Görgen Andersson 
 
Gårdsutskott Bertil Järpmyr 

Carl-Axel Svensson 
 
Sponsorer Styrelsen  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FOTBOLL 

DAM 7-MANNA 
I januari 2019 var det inte en självklarhet att det skulle kunna bli ett damlag i 
Hällesåker IF då säsongen innan var kämpig med få spelare. Men när ett inlägg 
publicerades i Lindome News på Facebook där vi sökte efter nya spelare till 
laget var gensvaret stort. Ett möte hölls och flera nya ansikten dök upp, en del 
testade på men försvann och flera spelare blev kvar och damerna har haft fullt 
lag nästan varje match hela säsongen. Det hölls minst en träning i veckan och 
ibland två.  
 
Det var flera nya lag i serien denna säsong och motståndet lite tuffare. Med ett 
nytt lag som jobbat på att lära känna varandra på plan lyckades vi hamna på en 
fjärdeplacering. Nykomlingen Eva Nordlinder hamnade på tredje plats i seriens 
skytteliga med 13 gjorda mål. Året avslutas med en inomhussäsong och spelar 
två cuper i början av 2020. Säsongen 2020 ser ljus ut för Hällesåkers damlag och 
målet är att kunna fortsätta ha träningar och utvecklas som lag.  
 
/Linnea Gustafsson, Lagledare 
 
HERRSENIOR 
Fotbollsåret 2019 inleds efter två inomhuscuper, Trettondagscupen i Kungsbacka och 
Snickarcupen i Lindome. Vi börjar träna ute i slutet på januari, med 8 och 9st spelare på de 
inledande träningarna. I februari ansluter fler spelare och trenden vänds. Vi kommer 
tillsammans överens om att truppen själva skall ha hand om fotbollsåret 2019, så vi tar inte 
in någon huvudtränare. Tre spelare får det överhängande ansvaret för träningar och 
laguttagningar. Vi börjar säsongen i division 6C, sedan serierna lagts om. Första matchen 
spelar vi 2-2 borta mot Järnbrott, sedan vi kvitterat i andra halvlek. Vi spelar sedan tre raka 
matcher med förlust. Då tar vi ett möte, alla sitter ned och får säga sitt. Vi bestämmer oss 
tillsammans hur vi skall spela och vinner nästa match mot Vrångö hemma med 1–0! Sedan 
spelar vi ytterligare 17 matcher utan förlust och slutar på en hedersam tredjeplats med 18! 
raka matcher utan förlust. Vi slår seriesegrarna Önnered i båda matcherna med sammanlagt 
6–0. Grym säsong och en fantastisk prestation av killarna.  
 
Efter säsongen tackar Jimmy Christensen för sig som spelare, och går in i rollen som 
huvudtränare 2020. Tack för i år!  
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Under året spelade vi 28 matcher i Södercupen, Division 6C och träningsmatcher. Vi hade 
29 spelare registrerade i träning på 70 träningstillfällen.  
 
Ledarstaben såg ut som följande:  
Marcus Svensson, Daniel Jakobsson och Mattias Lindahl Spelarråd  
Lennart ”Abbe” Olcén Lagledare  
Jesper Lönn Administrativ Lagledare  
Niklas Svensson Fystränare  

/Jesper Lönn, Fotbollsansvarig 
 
PF 11/12/13 
Vi tränar inomhus i Sinntorp fram till april, då har vi en träning på Lindevi 3 
konstgräs! Under året spelar vi hela fem cuper, Mölnlycke, Halmstad, Mölndal 
x2 och Öjersjö var platserna vi åkte till. Vi tränar på onsdagar april-juni, sen 
ledigt under sommarlovet. Vecka 33 är första träningen för hösten. Under året 
har vi 14 barn registrerade i träning. Ted Lindegren och jag själv är tränare.  
 
/Jesper Lönn, Tränare 
 
Uppstart 2019 
Uppstarten 2019 var för barn födda 2013, även barn födda 2014 var välkomna. 
Det hölls 8 träningstillfällen under vår och höst. Under dessa träningar kom det 
14 barn i olika åldrar och testade! Patrik Svensson höll i dessa träningar. I 
november lämnade han över till Jim Bengtsson som tillsammans med ytterligare 
en förälder blir ansvarig för laget under 2020 och förhoppningsvis flera år 
framöver! 
 

/Jesper Lönn, Fotbollsansvarig 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER ÖVRIG 
IDROTT 

BARNGYMNASTIK 
Under vår och höstterminen har det varit barngympa på torsdagar om 
10ggr/termin. 12 barn mellan 3-5 år fick plats i gruppen. Under våren var det 
full styrka men under hösten skedde ett avhopp under terminens gång. Med 
något undantag har det varit ca 8-10 barn vid varje tillfälle i snitt. Barnen med 
lärare har gjort Bamsegympa och Röris, dvs förkoordinerade gympaprogram 
anpassade för åldersgruppen och tillhörande musik, samt olika lekar och 
hinderbana. 
 
/Therese Tanner, Ledare 
 
BORDTENNIS 
Vårsäsongen tar sin början den 8/1. Våra 16 spelare i åldersspannet 2004-2007 
tränar vidare på tisdagarna som vanligt. Spelarna som i dagsläget bara är pojkar, 
kommer att ha tränat under 20 veckor innan vi avslutar säsongen 18/19 den 27 
maj. Bordtennisens säsong är höst/vår, och är alltså halvvägs in i säsongen när 
denna vårsäsong 2019 tar sin början. 
 
Vi har anmält 1 lag i Äldreserien och 3 lag i Yngreserierna till vårserien för 

ungdomslag. Dessa lag spelar sina matcher, som är uppdelade som sammandrag 

vid tre tillfällen, cirka en gång per månad, inne i Ex-huset på Heden.  

 
Vi tränar som tidigare i Hällesåkersgården där vi har tillgång till 4 pingisbord. 

Spelarna är uppdelade i två grupper och tränar 1,5 timme var på tisdagarna. 

På träningarna så kör vi en hel del slagtekniksövningar och matchspel. Men 

ibland så bryter vi av med lite mer lekfyllda övningar, som att spela med en sko 

eller med fel hand. Det behövs lite avbrott från övningarna så att spelarna får 

skratta lite också. Det märks att spelarna trivs med varandra, då dom har väldigt 

kul tillsammans både på träning och match.  
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Vi avslutade vårsäsongen med ett KM och fika. Det blev flera välspelade och 

grymma bolldueller under denna KM-kväll. Efter fikat och prisutdelningen så 

önskade vi oss alla en go sommar och lite välförtjänt uppehåll, innan 

höstsäsongens början. 

 
Höstsäsongen kommer igång igen den 2/9. Vi är fortfarande 16 st killar i 

truppen, tyvärr inga flickor ännu. Till höstserien anmäler vi nu 5 lag till 

Äldreserien. Förbundet har ändrat upplägget med Äldre och Yngreserierna nu. 

Yngsta åldern i Äldreserien är födda 07, och våra spelare är i åldersspannet 

04-07. Vi har alltså fått in några nya killar i tävlingsspelet, vilket vi givetvis 

tycker är jättekul. 

 
Höstserien löper på fint inne i Ex-huset, med många jämna och tuffa bataljer för 

alla våra lag. Det är en väldigt kul stund, när det spelas seriespel inne i klassiska 

Ex-huset.  

 
Träningarna flyter på under hösten med samma upplägg som tidigare säsonger. 

Men det blir ett litet uppehåll på tre veckor när några fantastiska föreningshjältar 

hjälper HIF med renoveringen av festlokalen i våran fin gård. 

Resultatet blev lysande vackert med nya lysrörsarmaturer i taket och nymålade 

väggar och tak. Spelarna och deras föräldrar har berömt renoveringen och tycker 

att det blev väldigt fint. All heder till Ni vänliga själar som hjälpt till med detta 

projekt. 

 
Sista träningen har vi den 17/12 då vi spelar en handicapsturnering med 

avslutande julfika efteråt. 

 
Nu servar vi vidare mot våren 2020. Tack för ett fantastiskt år igen alla. 

 

/Håkan Ulvqvist, Ledare 
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FÖRENINGSSEKTIONER 
FOTBOLL 
Jesper Lönn har fortsatt sin roll som Fotbollsansvarig i föreningen och har hand 
om alla spelarövergångar, matchplaneringar, leta tränare och ledare samt 
kontakten med andra klubbar på seniornivå.  
 
Våra herrar spelar i division 6C Göteborg, efter att Göteborgs Fotbollförbund 
lagt om serierna och vi nu kommer spela mer mot lagen i vår närhet geografiskt 
sett. Det är numera tre division 6 och alltid kval efter säsongen för de tre lag som 
kniper åt sig andraplatsen. Jimmy Christensen kommer vara huvudtränare 2020 
tillsammans med lagledarna Mattias Lindahl och Lennart ”Abbe” Olcén. Vi har 
fortsatt med vårt framgångsrika 7 mot 7-lag på damsidan med 22 tjejer.  
 
Vi har återigen två ungdomslag igång vilket känns väldigt glädjande för 
framtiden! Förhoppningen är att ungdomssidan kan fortsätta växa de närmaste 
åren. 
 
Tillsammans arbetar vi på och utanför planen för att ha ett roligt och 
framgångsrikt 2020 på Hällesåker IP och välkomnar er alla!  
 
/Jesper Lönn, Fotbollsansvarig 

 
BORDTENNIS 
Håkan Ulvqvist är ledare och ansvarig för Bordtennisen i föreningen, som nu är 
inne på sin 8:e säsongen sedan starten i januari 2013. Under dessa säsonger så 
har vi haft 52 st spelare som provat på pingisen. Vi är nu 16 killar mellan 12-15 
år som är igång detta år och 2 av dessa 16 ungdomar har varit med sedan starten. 
 
När vi anmäler lag till seriespel som är tvåmannalagserie, så brukar vi försöka 

att anmäla tre spelare till varje lag. Vi försöker att dela in dom i så jämna 

bordtennisnivåer som möjligt och gärna även med kompistänk. 

Bordtennisförbundet sätter sedan ihop serierna så att det skall bli så jämna serier 

som möjligt. Det brukar bli skapligt jämna serier, så alla lag både vinner och 

förlorar matcher.  
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Atmosfären är väldigt lugn och harmonisk inne i ex-huset, med många 

berömmande föräldrar och ledare på plats. Ibland så blir någon spelare väldigt 

ledsen efter en förlorad match, men så oftast så går någon förbi den ledsna 

spelaren och ger en liten tröstande klapp på axeln och lite beröm till spelaren. En 

liten enkel gest som gör så mycket gott. 
 

Just nu har vi bara killar igång men vi välkomnar både tjejer och seniorer att 

vara med. Vi är nu halvvägs in i säsongen 19/20 och ser fram emot en rolig vår 

med ett härligt gäng!  
 

/Håkan Ulvqvist, Bordtennisansvarig 

 
REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE 
Ordförande, ledamöter i styrelsen, övriga funktioner som valberedning, revisorer 
och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig på verksamhetsårets 
första möte. Styrelsen har under 2019 haft 11 protokollförda möten. Vi har ett 
stort antal registrerade medlemmar i medlemsregistret i Myclub men antalet 
medlemmar som har betalat medlemsavgiften 2019 är 135 medlemmar.  
 
Under hösten 2018 påbörjades arbete med att skriva bidragsansökan för att 
bygga en aktivitetspark med utegym och motorikbana för barn. Då vi gjorde ett 
dåligt ekonomiskt resultat under 2018 och uthyrning av gården är det som kan 
inbringa mest intäkter, valde vi att pausa detta och istället satsa på att rusta upp 
gården. Vi gjorde därför en ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån från 
kommunen (RoA-lån). Glädjande nog fick vi detta beviljat med 245.000kr. 
Mölndals-posten skrev en artikel om detta i tidningen vilket gav fin 
uppmärksamhet till vår festlokal.  
 
Det har varit ett stort fokus på ekonomi då vi gjorde ett negativt resultat 2018. 
Vi har hållit hårt i pengarna och endast inköp med rekvisition har varit okej. Vi 
har sagt upp telefon och bredband och bytt elbolag till fast pris med lägre 
kostnad. Vi har inte haft någon tränare för herrlaget vilket har sparat en hel del 
pengar. Detta tillsammans med fler inkomstbringande aktiviteter, ökad 
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försäljning av lotter och en retroaktiv intäkt för föregående år gör att vi går in i 
2020 med ett helt annat resultat i ryggen.  
 
Styrelsen har fortsatt arbetet med att ta fram lathundar osv så att all information 
ska vara lättillgänglig för styrelsen och finnas samlat på Google drive. Exempel 
på detta är lathundar för bidragsansökningar.  
 
KANSLI, GÅRD OCH ANLÄGGNING 
Precis som tidigare år har kansliet fungerat genom Görgen Andersson och Jesper 
Lönn. Caroline Örbom Stovell har skött det löpande ekonomiarbetet med hjälp 
av Lindome lön & redovisning. 
 
Sonna Svensson har blivit utsedd av styrelsen att vara personalansvarig för våra 
anställda Fredric Gustavsson och Erling Smedberg. Fredrics och Erlings 
anställningar är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och HIF. Görgen 
Andersson har fortsatt haft handledarrollen. Fredric och Erling har tillsammans 
med Görgen ansvarat för den dagliga skötseln av lokaler och dess omgivningar.  
 
Bertil Järpmyr och Carl-Axel Svensson innehar  rollen som ansvariga i 
Gårdsutskottet och är styrelsen behjälpliga med kunskap och praktiskt utförande 
gällande nödvändig översyn och underhåll av våra byggnader. Gubbdagiset har 
fortsatt med bra uppslutning då de träffas på torsdagar och har en trevlig stund 
tillsammans. Gubbdagiset har byggt nya bänkar och det trasiga fönstret på 
kansliet är utbytt. 
 
Gården har varit uthyrd för årsmöten, bröllop, kalas och andra fester. Likt 
föregående år är antalet uthyrningar något färre än det har varit tidigare. Vi 
hoppas kunna vända denna trend under kommande år när lokalen är 
nyrenoverad. Mölndals kommun hyr lokalen en dag i veckan för barnomsorg via 
dagmammorna och under hösten har gården varit uthyrd för buggkurs på 
söndagarna. Buggkurs är något som har varit efterfrågat och har därför varit 
mycket uppskattat. Trots att antalet uthyrningarna har minskat har vi fått fina 
hyresintäkter för de bodar som står på grusplanen.  
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Vi har under sommaren och hösten lagt ner en del arbete för att hålla bra skick 
på A-plan. Planen har luftats och gödslats men då rötterna på träden längs 
kortsidan stjäl mycket näring från gräsmattan var vi även tvungna att göra något 
åt träden. Träden fälldes och rötterna grävdes bort. Nätet rasade och vi får byta 
ut detta. Stort tack till herrlaget som höll i detta arbete.  
 
Renovering av Hällesåkersgården startades i november då en målarfirma målade 
tak och väggar vid dansgolvet. I samband med detta målade vi tak och väggar i 
entrén, kapprummet och serveringen. Detta gjordes helt av ideella krafter. Ny 
belysning för pingisen är inköpt och uppsatt vilket gör att vi i framtiden kan ha 
seriespel i gården. Vi har även köpt in en ny ljudanläggning nya klädhängare, 
lampor, bord och stolar till entrén.  
Stort tack till alla som har hjälpt till och framförallt till Sonna Svensson som har 
varit den som har drivit projektet framåt. Renoveringen fortsätter under 2020 då 
det är dags för toaletter och kök.  
 
EVENEMANG 
I mitten av maj anordnade vi en Bakluckeloppis. Det blev lyckat med 30 
deltagande bilar och många besökare. För att dra in pengar till föreningen hade 
vi även en HIF-bil där vi sålde diverse skänkta prylar samt att vi hade en 
servering med försäljning av fika, korv och våfflor. 
 
Årets Midsommarfest blev en stor succé! Det var ca 350 betalande vuxna samt 
barn. Vi hade problem med högtalarna som gjorde att dansen hördes dåligt, 
annars var vi nöjda. Nytt för i år var hoppborg samt att vi återinförde 3-kamp 
och sponsorlotteri med flera fina vinster. Sonna och Mattias Svensson var 
ansvariga för festen som drog in rekordmycket pengar till föreningen.  
 
Årsfesten arrangerades av festkommitén men datumet krockade tyvärr med 
andra fester. Det blev därför bara 39 gäster. Trots att festen blev i mindre skala 
var den lyckad och uppskattad av dem som var där. Nästa år hoppas vi kunna få 
fler glada festdeltagare.  
 
LOTTERIVERKSAMHET, REKLAM OCH SPONSRING 
Vi har fortsatt arbeta med facebook för att skapa intresse för föreningen. Vi har 
även ett instagramkonto för respektive seniorlag, dam och herr.  
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Ett enklare matchblad med sponsorer och seniorlagens matcher mailades ut till 
alla medlemmar, delades ut i fikavagnen och lades ut på facebook och hemsidan. 
Inför nästa år planerar vi att göra ännu mer reklam för matchvärdarna på 
Facebook inför varje match.  
 
Likt tidigare år har vi sålt julkalendrar och bingolotter från Folkspel. Förtjänsten 
för denna försäljning är hög och inför jul gick vi därför in för att försöka sälja 
mycket. Det lyckades och vi sålde detta året 267 st julkalendrar, 320 enkollotter 
och 177 dubbellotter till uppesittarkvällen vilket gav föreningen en förtjänst på 
över 26.500kr. 
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SAMMANFATTNING 
Styrelsen vill tacka alla sponsorer, ledare, tränare, aktiva, föräldrar, supportrar, 
anläggningsskötare och övriga ideella krafter. Det är ni som gör det möjligt att 
fortsätta driva föreningen framåt. Stort tack! 
 
Det har varit ett fint idrottsligt år. Herrlaget valde att inte ha någon tränare och 
gjorde en mycket bra säsong där de avslutade med att spela 18 raka matcher utan 
förlust. Damlaget fick glädjande nog flera nya spelare och gjorde också en fin 
säsong. Ett nytt ungdomslag i fotboll har startats upp så att vi nu återigen har 2 
ungdomslag igång. Bordtennissektionen har sedan starten gått bra och har 
fortsatt att vara stabil under 2019.  
 
Som ordförande är jag väldigt stolt över vad vi har åstadkommit under året med 
hjälp av riktiga eldsjälar. Vi är beroende av ideella krafter och därför väldigt 
tacksamma för all hjälp vi har fått under året. Vi har lyckats vända ett negativt 
ekonomiskt resultat och föreningen går in i 2020 med betydligt bättre 
förutsättningar än vad vi startade 2019 med. Vi har påbörjat en renovering som 
förhoppningsvis gör att vår fina festlokal kommer att bli ännu mer uppskattad 
och det har varit kul att se det färdiga resultatet växa fram.  
 
Jag tackar för mig som ordförande men kommer att finnas med i kulisserna så 
jag hoppas att vi ses på Hällesåker IP! Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack 
till kollegorna i styrelsen. Fortsätt på samma fina sätt, nu startar nedräkningen på 
riktigt inför vårt 100-års jubileum 2022.  
 
 
Hällesåker 2 februari 2020 
 
 

Jonna Svensson, Ordförande 
 
 
Jesper Lönn, Vice Ordförande Jesper Beijer, Sekreterare 
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