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Förvaltningsberättelse 

2019 blev ytterligare ett händelserikt och framgångsrikt år för NSK. Nedan en kort 

sammanfattning av året som varit. 

 

KLUBBEN 

Vision 2025 

Klubben lanserade under året ett arbete för att förstärka verksamheten i åtta 

kärnområden. Samtliga klubbens medlemmar bjöds in att delta på workshops för att 

diskutera exakt vilka mål klubben skulle sätta upp samt hur klubben ska nå dit. Arbetet 

pågår för närvarande. 

 

De åtta områdena som identifierades är verksamhetskvalitet, jämställdhet, inkludering, 

anläggningar, organisation, PR och marknadsföring, medlemsutveckling samt externa 

intäkter. 

 

Ekonomi 

Klubben har fortsatt sin positiva resultattrend och såg en kraftig tillväxt i omsättningen. 

Omsättningen ökade med 10% till 9,7 mkr till stor del på grund av en stark tillströmning 

av nya spelare till minibollen och knatteskolan samt ökade bidrag till klubbens prisade 

integrationsarbete. 

 

Kostnaderna ökade med 12,5% till 9,4 mkr främst på grund av ökade personalkostnader. 

Resultatet landade därmed på 271 tkr vilket är mindre än de två senaste åren men 

fortsatt positivt. Som följd uppstår det egna kapitalet nu till 660 tkr men bör förstärkas 

ytterligare. Likviditeten är god. 

 

Under året har klubben även lagt över all ekonomisk hantering till Fortnox för att kunna 

modernisera och effektivisera den löpande hanteringen. Bland annat har detta medfört 

att klubben äntligen skaffat ett löneprogram. 

 

Sponsring och samarbeten 

Klubben har under året jobbat aktivt med att försöka öka intäkterna från externa 

samarbetspartners. Under året har samarbeten genomförts med Hemköp Torsplan, ICA 

Sabbatsberg, ICA Vanadis, Meds.se, Handelsbanken Vanadisplan och O’Learys Norrtull.  

 

Utöver detta kommer NSK stöttas av Stiftelsen Dunross från och med 2020. Stiftelsen 

stöttar föreningar som bedriver en sund barn och ungdomsverksamhet och NSK var ett 

naturligt val för dem när de sökte att expandera antalet föreningar som de stöttar. 

 

Marknadsföring och kommunikation 

Klubben har under hösten påbörjat ett arbete för att tydliggöra klubbens positionering i 

olika kanaler. Arbetet har inletts med ett arbete för att identifiera hur klubben vill 

upplevas. Arbetet fortsätter sedan under 2020 när planen bland annat är att lanser en 

mycket mer modern och funktionell hemsida. 

 

Lokalen 

Under vintern 2019-20 genomgår kanslilokalen ett arbetslyft för att bättre möta de 

behov som klubben har idag jämfört med när lokalen först togs i bruk för tio år sedan. 

 

 



ORGANISATION 

Styrelse 

Styrelsen ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av verksamheten. Styrelsen 

stöttar kansliet och fungerar som bollplank i övergripande frågor. Styrelsen har haft åtta 

protokollförda möten, samt ett arbetsgruppsmöte och medverkat på klubbens 

övergripande arbetsmöten för hela klubben. Suppleanterna har inbjudits till samtliga 

möten. 

 

Styrelsen bestod 2019 av Martin Carlon (ordförande), Henning Törner (kassör), Krister 

Insulander (sekreterare), Max Ansbro (ledamot), Jenny Bobille-Vaucher (ledamot), 

Jolanta Svensson (suppleant), Jannica Åhman (suppleant), Jonas Ekstam (suppleant), 

Maria Bohlin (suppleant) och Sofia Fandén Pettersson (suppleant). 

 

Kansli 

Kansliet ansvar för klubbens löpande drift och stöttar tränare och ledare i sin 

verksamhet. Under året har x personer slutat arbete på kansliet – Tobias Bergman, 

Madelene Rydin och Ossian Zentio. Johan Brodin har gått ner i tjänst från 100% till 25% 

för att arbeta vidare med integrationsprojektet. Nya på kansliet är Victor Gleizer (100%) 

och Daniela Tell (40%). Anna Lundgren jobbade under tre månader augusti-oktober. 

Kansliet stöttas även av vår hårt arbetande ideella pensionär Anders Tapper. 

 

Valberedning 

Valberedningsarbetet har under året letts av Johan Brodin tillsammans med Max 

Sörensen och Niclas Porsmark. 

 

IDROTTSVERKSAMHET 

Fotboll 

Fotbollsverksamheten hade under 2019 drygt 1700 spelare. Både miniboll och 

knatteskolan hade 400 deltagare vardera och den övriga verksamheten 900 spelare 

varav merparten i åldern 7-9 år. NSK deltog med 64 lag i Sankt Eriks-Cupen. Herrlaget 

åkte ur division 4. 

 

Den löpande träningsverksamheten har kontinuerligt förstärkts under året med fler och 

fler tränare. En målvaktstränare i form av Kristoffer Larsson har också rekryterats för att 

höja målvaktens status och förutsättningar. Ett tätt samarbete med motivationsexperten 

Mikael Wallsbeck har också löpt under året. Interna utbildningar har hållits löpande under 

året och C-Diplom hölls i klubblokalen under oktober och november. 

 

Utöver ordinarie verksamhet genomfördes NSK-Cupen på våren med 60 deltagande lag 

samt läger och camper under påsklovet, fem veckor på sommarlovet samt höstlovet. 

Summercamp för flickorna hölls i samarbete med tillslagsspecialisten Eija Feodoroff och 

för pojkarna hölls det i samarbete med La Liga-klubben Espanyol. 

 

Bordtennis 

Bordtennisverksamheten har befunnit sig på en stabil nivå kring 300 spelare. Tobias 

Bergman slutade som huvudtränare till sommaren och ersattes av att Craige Campbell 

kom in som ny tränare till klubben. 

 



På ungdomssidan har klubben varit väl representerat på många av de större 

turneringarna med flera fina resultat. Fler spelare än vanligt har också börjat tävla vilket 

klubben ser som positivt och en viktig faktor för att bygga ett långsiktigt pingisintresse. 

 

På seniorsidan har det däremot gått sämre. Herrarnas lag i Superettan åkte ur för att 

spela säsongen 2019-20 i division 1. Damernas lag fick tyvärr läggas ned efter att 

klubben inte kunde få ihop ett lag. Samma öde drabbade tyvärr även en annan 

Stockholmsklubb. 

 

Utöver den löpande verksamheten genomförde klubben läger på samtliga lov och ett 

lyckat Summercamp under sommaren. Norrtullslaget och Stockholm Open genomfördes 

även de enligt plan. 

 

Bandy 

Bandyverksamheten består endast av ett herrlag som spelar i division 3. Sin vana trogen 

slutade laget sist. Varför ändra ett förlorande koncept. 

 

Innebandy 

Innebandyverksamheten befinner sig fortsatt i lite av en dvala. Efter en snabb tillväxt de 

första fem åren har NSK haft svårt att ta nästa steg. Till stor del beror det på bristen på 

halltider men det har även visat sig svårt att hitta rätt person för att ta sektionen vidare. 

 

Oavsett så spelar cirka 300 spelare innebandy och klubben hade sju serielag varav två 

flicklag. Läger genomfördes under våren men fick tyvärr ställas in under hösten på grund 

av för lågt intresse. Nya tag till nästa år. 

 

Handboll 

Handbollsverksamheten har haft svårigheter med nyrekrytering samtidigt som det har 

varit en stor utmaning att hitta ledare. Sektionen har dock två väldigt aktiva och 

välfungerande lag i form av F09-10 och F06-08 

 

ANDRA PROJEKT 

Integrationsarbete 

Norrtulls sportklubb driver sedan årsskiftet 2017/2018 ett integrationsarbete för 

nyanlända. Vårt arbete har bidragit till ökad hälsa, en aktiv fritid, inkludering och 

integration. Våra nyanlända medlemmar har även utvecklat språket, knutit kontakter och 

vänskapsband och utvecklats inom sin sport.  

 

BARN OCH UNGA 

I linje med NSKs värderingar ska alla barn ha samma förutsättningar att vara med på 

lika villkor. Klubben erbjuder därför nyanlända barn och unga att idrotta regelbundet i 

klubben i befintliga lag till en kraftigt reducerad avgift. Klubben utrustar också varje 

nyanländ spelare i klubbens träningskläder. I december 2019 hade vi 112 registrerade 

nyanlända barn och unga i åldrarna 4-18 år. Majoriteten tränar fotboll men vi har även 

nyanlända spelare inom innebandy, handboll och pingis.  

 

VUXNA 

Vi har även fyra vuxengrupper igång: innebandy för kvinnor, handboll för kvinnor, 

innebandy för pappor och fotboll för pappor. Idén är att halva gruppen består av 

nyanlända spelare och halva gruppen av etablerade svenska spelare. Varje grupp tränar 



tillsammans en gång i veckan. Totalt är 86 personer är registrerade i vuxenträningen, 

varav 53 är nyanlända.  

 

LOVSKOLOR, CUPER OCH LÄGER 

2019 deltog 27 nyanlända barn och unga i NSKs lovskolor. Dessutom har nyanlända 

spelare fått möjlighet att delta i sina lags cuper och träningsläger vid 41 olika tillfällen.  

 

JÄMSTÄLLDHET 

NSK har hela tiden ett särskilt fokus på att inkludera och bjuda in nyanlända flickor och 

kvinnor. Idag är 22 % flickor, av alla nyanlända barn och unga. Bland nyanlända vuxna 

är 41,5% kvinnor. I hela klubben, med drygt 2000 medlemmar, är 24 % flickor. Detta är 

dock inga siffror som NSK är nöjd med utan klubben arbetar för att öka andelen flickor i 

alla idrotter och alla åldrar.  

 

ADMINISTRATION 

NSK har två projektledare som delar på en externt finansierad halvtidstjänst för att driva 

klubbens integrationsarbete.  

 

SAMARBETEN OCH FINANSIERING 

Norrtulls sportklubb samarbetar med den ideella föreningen Goda grannar samt med 

Norrmalms stadsdelsnämnd. Tillsammans har vi sökt och fått medel från Länsstyrelsens 

37a medel för en stor del av vårt integrationsarbete. Vi har även fått medel av 

Stockholmsidrotten, Stiftelsen Adolf Fredriks barnhem, Norrmalms stadsdelsförvaltning, 

Stockholms stad (Nelson Mandela-priset) och Sverige United. Vi har även fått sponsring 

(i form av medel eller material) från hissföretaget Motum, Länna sport och Adidas, MnO 

International AB samt Länsförsäkringars initiativ Bolla vidare. 

 

TACK 

Tack till alla medlemmar som välkomnat nyanlända lagkompisar, bidragit med urvuxna 

träningskläder och skor och skänkt pengar till klubbens sociala fond. Utan er vore 

Norrtulls sportklubbs integrationsarbete inte möjligt! 

 

Anläggningsarbete 

Bristen på anläggningar och idrottsytor är något som NSK under flera år varit aktivt 

engagerad i. Efter ett intensivt 2018 i samband med valet blev 2019 lite lugnare men 

började ta fart framåt hösten. NSK skrev en pressrelease tillsammans med Karlbergs BK 

kring hur orättvist fördelningen av tider på vintern är för fotbollen. Klubbarna fick 

medhåll och Stockholms Stad ökade tillgången till planer samt beslutade om en översyn 

av hur tider bör fördelas. 


