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Styrelsen, organisation och frågor under året 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Vi har även 

haft åtskilliga arbetsmöten med olika innehåll som på något sätt hanterat olika frågor i föreningen. 

Stort fokus under framförallt sista delen av verksamhetsåret har varit på hur föreningen skall 

hantera den uppkomna situationen runt Covid-19. Huvudområden har varit hur vi skall träna och 

hantera matcher samt ekonomin. Frågorna från medlemmarna har varit många och vi har i största 

möjliga mån hänvisat till de rekommendationer som Handboll Väst givit som är en förlängning av de 

rekommendationer som Svenska Handbollsförbundet, Riksidrottsförbundet och 

Folkhälsomyndigheten ger, allt för att skapa samma förutsättningar som andra idrotter men också 

då vi som föreningen inte besitter kunskap om hur hantera den uppkomna situationen. 

Ekonomin har blivit kraftig lidande med stora intäktstapp från främst inställda arrangemang. En del 

av de minskade intäkterna har kunnat ersättas med bland annat bidrag från våra sponsorer. Här vill 

styrelsen främst tacka Sparbanken Alingsås för ett mycket frikostigt bidrag på SEK 50.000:- 

 



Vi har haft fortsatt stort fokus på ekonomin och vi kan konstatera att vi kommer behöva fortsätta 

detta för maximera resurserna för att kunna ge våra medlemmar ännu bättre förutsättningar för sin 

handboll. Mycket fokus kommer ligga på att fortsätta bygga rutiner.    

 

Det ekonomiska resultat är negativt och landar på -72.950:- Vi kan konstatera att vår café-

verksamhet har haft mindre försäljning. Medlemsintäkterna har ökat med ca 3%,. 

Sponsorinkomsterna har legat på samma nivå som föregående år,  ca 250.000:-  

På kostnadssidan så har det lagts ner jobb på att få kontroll på främst klädinköp och materialinköp. 

Detta arbete skall fortsätta och vi kommer under året förbereda arbetet för en ny upphandling 

avseende vilken avtalspart föreningen skall ha. Det nuvarande samarbetet har inte fungerat på det 

sätt föreningen velat.  

Vi har fortsatt att jobba med vision 2025 och vad som behöver förändras och utvecklas i föreningen.  

 

 

Lagen 

 

Herrarna har lyckats klara sig kvar i Div. 1! Efter en tuff höstsäsong började segrarna komma under 

våren och gjorde att man kämpa sig upp till en kvalplats och när serien avbröts på grund av Covid-19 

så blev konsekvensen att laget får behålla sin plats. 

 

Damlaget inledde säsongen med ambitionen att direkt ta sig tillbaka till division 1. Ett nytt 

serieupplägg innebar spel i en sexlagsgrupp under hösten och ny grupp, baserat på höstens resultat, 

under våren. Det började bra med ett par segrar, men blev sedan tuffare. Efter två ettmålsförluster 

när serien vände mot Stenungsund var chansen i praktiken borta att bli topp två och ta en plats i 

vårens uppflyttningsserie. Nästa säsong får damerna kämpa om en ny chans att ta sig tillbaka till 

division 1. Detta med ny huvudtränare då Jesper Nielsen, huvudtränare de senaste fyra säsongerna, 

valde att han avlutar detta uppdrag och flyttar över till herrlagets tränarstab. 

 

För Flickor 05 som är en omtalad årskull i klubben pga sitt stora antal aktiva (över 50 spelare!) var 

det dags att för första gången spela USM. De ställde upp med två lag som båda lyckades ta sig till 

steg 4. Även herrjuniorer spelade sig till en plats i steg 4. Tyvärr fick inget av lagen testa sina vingar 

där då USM som så mycket annat ställdes in.  

 

Bland de yngre lagen finns flera ålderskullar med stora trupper vilket är väldigt roligt! Vår 

ungdomsverksamhet är fortsatt under positiv utveckling. En stor utmaning är att erbjuda alla en 

rimlig träningsmängd då halltiderna inte växer i takt med antal medlemmar. En eloge till alla våra 

ideella ledare som åker runt i kommunen och bedriver träning.  

 



För att stötta våra ledare och driva utvecklingen av ungdomsverksamheten framåt anställdes en 

ungdomsansvarig på 25 % inför säsongen. Styrelsen ser det som en viktig resurs att ha även i 

fortsättningen och rollen kommer finnas kvar i klubben även nästa säsong.  

 

För andra året i rad anordnades sportlovscamp under vecka 7 i Förbohallen. Klubbens ungdomar 

erbjöds tre dagars träning med flera etablerade handbollsspelare som tränare. Tyvärr var 

uppslutningen inte lika stor som föregående år. Till nästa år bör arbetet kring marknadföringen av 

campen förbättras.  

 

Värdegrundsgruppen har under säsongen inhämtat ett begränsat polisregisterutdrag från ledarna i 

klubben. Då det finns över 80 ledare i Baltichov har detta varit ett tidskrävande men viktigt arbete. 

Vi är glada att kunna meddela att vi näst intill är i mål. 

 

Som vanligt har vår resursgrupp gjort stordåd och hjälpt till med både boll & Lek, såväl 

handbollsskolan men även att tex. städa förråd. Den största uppgiften har varit att organisera och 

genomföra skolhandbollen som fortsatt är mycket viktig för föreningen i att lyckas rekrytera unga 

spelare. 

 

Stort tack till alla ledare, spelare, föräldrar, resursgruppsmedlemmar som gör detta möjligt!  

 

 

 

Jönköping  

 

Under året så genomfördes som vanligt uppstartslägret i Jönköping. Över 300 spelare och ledare 

deltog och som vanligt var stämningen på topp! Stort tack till Johan Rutgersson och övriga 

inblandade som gör detta möjligt! 

 

 

Utmärkelser 

 

Årets Baltichovare    

Nisse Arvidssons Fond   

Einar Bengtssons minnesfond  

 



Nomineringar av dessa utmärkelser kommer ske senare på grund av Corona 

 

Framtiden 

 

All fokus kommande säsonger blir på att bygga vidare en organisation som kan hantera både en 

växande ungdomsverksamhet såväl som en seröst satsande seniorverksamhet. Vi kommer under 

kommande säsong få mera träningstider med klister vilket möjliggör träningsdoser som matchar 

andra föreningar i regionen.  

 

 

 


