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 ETT ÅR GÅR SNABBT   när man har roligt! Det går också snabbt när 
man gör många saker. 2019 var inget undantag i IFK Viksjös 37 åriga 
historia. Vi lämnar nu ett år där många och bra saker inträffat. Både 
på planen och utanför

JÄMSTÄLLDHET
Under året så har jämställdhet och arbetet med att på alla nivåer få 
in jämställdhetsfrågan. Vi har under året fokuserat mycket på hur vi 
kan få in flera kvinnliga ledare. Detta har märkts av vid våra träffar 
med föräldrar och blivande ledare för knattefotbollen. Vi har också 
under året hela tiden i alla beslut och diskussioner i vår förening sett 
till denna fråga. Denna fråga kommer vara ett fortsatt fokusområde 
under 2020.
 
DIPLOMERAD FÖRENING / FÖRST UT I SVERIGE
En aktivitet som pågått under hela året är det som vi berättade om 
förra året och det är det som kallas för Diplomerad Förening. En 
process som Svenska Fotbollförbundet tagit fram för att underlätta 
för föreningarna i Sverige att mera fokuserat och strukturerat kunna 
jobba med sin föreningsutveckling. Denna process har IFK Viksjö på 

flera nivåer i föreningen arbetat hårt med hela året och blev också i 
november första föreningen i Sverige att få utmärkelsen Diplomerad 
Förening. En bekräftelse på det vi under många år jobbat hårt med att 
bedriva, en verksamhet enligt vad svensk idrott och Svensk Fotboll 
vill att vi ska göra. Detta på flera nivåer; allt från inriktning och ledning 
till ledarförsörjning, spelarutbildningsplan, ekonomisk styrning, kom-
munikation samt demokrati och delaktighet. Alla dessa områden har 
vi nu fått ok på att vi är duktiga på. Men utmärkelsen är såklart inte 
slutmålet utan detta är något vi kontinuerligt hela tiden ska arbeta 
med och se över. Vi i IFK Viksjö vill hela tiden leda vår egna utveckling. 
I februari i år fick också vår ordförande, Mattias Lindström, möjlig-

heten att representera IFK Viksjö, 
som enda klubb, på en UEFA konfe-
rens runt föreningsutveckling där 
10 länder deltog, tillsammans med 
två representanter från Svenska 
Fotbollförbundet. På konferensen 
var mycket fokus på hur vi kan 
hjälpa föreningarna i respektive 
land att utveckla sig. Mattias fick 
också berätta om IFK Viksjö och 
hur vi arbetar i dessa frågor. Beröm 
mottogs också från alla länder på 
vad vi åstadkommit. 
 
UPPMÄRKSAMMAT I MEDIA
Året som gått i media kan sammanfattas ofta och mycket och posi-
tivt. Vi har hörts i radio, lästs om i tidningar samt setts på TV både 
på riksnivå och lokalnivå. Artiklarna och inslagen har handlat om allt 
från motionsfotboll, gåfotboll, parafotboll och diplomerad förening. 
Vi hoppas och tror detta är bra för IFK Viksjö som förening att vi syns 
och hörs mycket. Det skapar ett starkare varumärke och förhopp-
ningsvis är det flera som får upp ögonen för vilken bra verksamhet vi 
bedriver på alla nivåer i vår förening.
 
SLUTORD / TACK
Styrelsen vill slutligen rikta ett speciellt tack till våra anställda på 
kansliet som under året har bidragit enormt mycket med sin kunskap 
och tid för att detta skulle bli möjligt. Vi vill också tacka Stockholms 
Fotbollförbund, Svenska Fotbollförbundet och RF-Sisu och deras 
anställda för allt de hjälpt oss med under året
Och ett stort tack till alla som på något sätt är verksamma i eller 
omkring vår förening på olika sätt. Alla som på något sätt spelar 
fotboll i vår förening, alla som hjälper till på våra cuper i caféet eller 
steker hamburgare eller är matchvärdar eller parkeringsvakter eller 
på annat sätt stöttar vid cuper. Våra ideella resurser som ställer upp 
i vår shop under året. Alla föräldrar som står i caféet under tävlings-
säsongen, samt stöttar till och från matcher, som stöttar på sidlinjen, 
alla unga ledare, alla domare, alla övriga ideella inom vår förening. 
Samt såklart ett stort tack till alla våra sponsorer både på klubbnivå 
och lagnivå. Tack vare er så kan vi göra verksamheten ännu bättre så 
våra barn och ungdomar kan verka i bra miljö.

STYRELSEN
IFK Viksjö

2019
  ÅRET SOM GÅTT /  

STYRELSENS REFLEKTION!  

Ordförande Mattias Lindström. 

Fotboll spelas i alla åldrar i IFK Viksjö
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STYRELSEN

Styrelsen har under året genomfört 9 styrelsemöten där frågor 
både behandlats och beslutats. Det har skett några förändringar i 
styrelsen under året, där bland annat Emma Messel slutat i och med 
att hennes make Erik Messel börjat på kansliet, detta för att undvika 
jäv. Malva Medin har under året klivit av sitt uppdrag för arbete 
utomlands. 

MEDLEMMAR

Under 2019 var vi 1379 medlemmar, varav 248 ledare och 1106  verk-
samma i seriespel (inklusive motionsfotbollen). Vi hade under 2019 
74 anmälda lag i seriespel.

SPONSORER

Vi tackar våra sponsorer som under 2019 bidragit till vår verksamhet.

 

SHOPEN

Shopen har haft öppet 2 ggr i veckan under säsong och ca 2 ggr i 
månanden under lågsäsong. Shopen drivs ideellt av våra härliga 
tjejer Eva Hedengran, Barbro Östlund, Ann-Marie Böhrens och Lena 
Lindgren.

KANSLI

IFK Viksjös kansli har under året arbetat med både dagliga frågor 
och utvecklingsarbete på olika sätt. Mera om det kan läsas på sida 6.

CAFÉET

Vår populära café verksamhet har bemannats av våra 5- och 
7-manna lag. Hela överskottet har gått in i den centrala verksam-
heten för vidare fördelning ut till alla lag.

Organisation
STYRELSENS  
SAMMANSÄTTNING    
Ordförande: Mattias Lindström

Vice ordförande: Malva Medin

Kassör: Katarina Lundquist

Sekreterare: Emma Messel

Övriga Ledamöter:
Peter Hedengran
Per Rydén
Mats Svärd
Lis Hernesten

Suppleanter:  
Cecilia Lagerhäll
Daniel Borkeby

Revisorer: 
Karin Rosén
Peter Wallgren 
Suppleant: Börje Halin

IFK VIKSJÖS KANSLI    
Kanslichef: Anneli Gigg

Sportchef: Christian Stenhoff

Föreningskonsulenter: Erik Messel 
sedan november. 

Shopen: Eva Hedengran, Ann-Marie 
Böhrens, Lena Lindgren och Barbro 
Östlund
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 FOKUSOM-
RÅDE VIKSJÖMODELLEN  Under året som varit har sportrådet 

utökats och medlemmarnas funktioner gjorts om. En ny person har 
anställts på 25% för att fungera som åldersgruppsansvarig 7vs7. 
Övriga medlemmar av rådet har fått funktion som åldersgrupps-
ansvarig 5vs5. Alla träningsgrupper från 7 år upp till 11år har nu en 
person knuten till sig som kan hjälpa till och vägleda verksamheten 
med stöd av den spelarutbildningsplan vi har. Deras huvudsakliga 
uppdrag är att stödja och utveckla våra ledare. Åldersgruppsansva-
riga kommer närvara i respektive grupp en träning i veckan. Detta 
kommer ge implementeringen av Viksjömodellen en rejäl knuff i 
rätt riktning.
Under året har en värdegrundsgrupp jobbat för att ta fram den 
värdegrund som ska knytas till modellen. Senare delen av året har 
gruppen stöd av en processledare från RF Sisu Stockholm. Arbetet 
kommer fortgå framåt.
Viksjömodellen är under uppdatering och en version 2.0 kommer 
ut under året. Inga större förändringar men en del justeringar och 
kompletteringar vilka kommer från ny erfarenhet och ny kunskap
DAMFOTBOLL 
Vi har under 2019 inte haft något damlag i seriespel då vi inte haft 
spelarunderlag för detta. IFK Viksjö vill representera med lag för 
seniorspel både för dam och herr, det är vår målsättning.

HERRFOTBOLL
Vi åkte under säsongen 2019 ner till Div6. Det finns inte en enskild 
orsak som kan pekas ut till varför det gick som det gick. Organisa-
tionen kring laget tillsammans med föreningen har analyserat förra 
säsongen och utifrån det identifierat saker att förändra. Truppen 
2020 kommer vara en ung senior trupp men bestå av mestadels 
egna spelare vilket går samman med vår strategi att seniorlagen är 
till för våra egna spelare. Målbilden är att IFK Viksjö så snart det är 
möjligt ska börja klättra uppåt i seriesystemet och bryta den nega-
tiva trend som nu varit ett par säsonger.
SAMSPEL STOCKHOLM
Vi har under året ingått i en allians kallad Samspel Stockholm som 
består av tio klubbar från i huvudsak norr ort. Samspelets syfte är 
att skapa en gemensam samsyn kring spelarövergångar och hur 

vi gemensamt på bästa sätt ordnar en verksamhet som utgår från 
barnkonventionen. Spela, Lek och Lär samt idrottens gemensamma 
idéprogram. Samspel Stockholm kommer regelbundet träffas i 
olika forum för att jobba med dessa frågor.

I Samspel Stockholm ingår följande klubbar: IFK Viksjö, AIK, 
Sollentuna FK, IFK Vaxholm, IFK Stocksund, Norrtulls SK, Täby FK, 
Bollstanäs SK, Ursvik IK, Ängby IF.
SPORTRÅDET
Rådet är idag sammansatt av fem åldersgruppsansvariga samt en 
målvaktsansvarig. Sportchef är sammankallande och ingår i rådet.  
Rådets huvudsakliga fokus kommer ligga på att utveckla och stödja 
föreningens tränare ute i den dagliga verksamheten. Med den nya 
organisationen kommer vi varje vecka fysiskt finnas på plats ute på 
planerna. Sportrådet kommer regelbundet ha möten under året för 
planering och avstämning.

BARN OCH UNGDOMSFOTBOLL
Antalet aktiva medlemmar i segmentet växer och blir fler. Detta 
trots att vi tappat en del spelare av 
orsaker vi känner till och inte behö-
ver analysera djupare. Det känns 
som en positiv trend att vi blir fler 
spelare! 
Verksamheten bedrivs på ett 
mycket bra sätt ute på planerna 
tack vare det enorma engagemang 
våra ledare har. Verksamheten 
kommer lyfta ännu mer framöver 
nu när ledarna får ännu mer stöd av 
våra åldersgruppsansvariga. Vi har 
kommit lång men strävan att hela 
tiden bli ännu bättre kommer inte 
ta slut.

CHRISTIAN STENHOFF
Sportchef IFK Viksjö

IFK Viksjö fotboll!
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Christian Stenhoff, Sportchef. 

Nya stadgar!
 FÖRENINGAR INOM RF rekommenderas att ha stadgar som följer 
RF:s mall för normalstadgar. För att bli en diplomerad förening måste 
också föreningens stadgar följa RF:s mall. Under året har därför för-
eningens stadgar reviderats och anpassats för att uppfylla kraven. 
Samtidigt har stadgarna uppdaterats på några punkter för att bättre 

ligga i linje med den verksamhet som föreningen bedriver idag. De 
nya stadgarna antogs på ett extra årsmöte den 15 oktober 2019.

PER RYDÉN
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IFK Viksjö kansli!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 MOTIONSFOTBOLL – FOTBOLL FITNESS! För att kunna erbjuda ett 
livslångt fotbollsintresse har vi under året fortsatt att arbeta med 
att utöka och marknadsföra vår motionsfotboll. 
Gåfotbollen har fått in många nya spelare och har under året spelat 
träningsmatchermatcher mot Enskede, Boo och Hammarby, bland 
annat på Tele2 arena. I maj hade vi Svenska fotbollsförbundet på 
besök när vi i en match mot Enskede provade olika regler/rekom-
mendationer för gåfotbollen. Dessa är nu fastställda och finns på 
förbundets hemsida.
Under hösten spelade Svenska fotbollförbundet in en reklamfilm 
om motionsfotboll på Viksjövallen som de kommer använda i mark-
nadsföringssyfte. Även flickor och pojkar 15-20 år, damer och herrar 
20 till 55 år. har haft ett aktivt år. Vi IFK Viksjö är stolta över att som 
förening kunna erbjuda denna typ av motionsfotboll för alla åldrar. 
Detta är också ett av de mål Riksidrottsförbundet satt upp runt 
livslångt idrottande. Detta oavsett ambition och kunskap.
 

ANLÄGGNING
Föreningen har under många år varit behov av fler fotbollsplaner/

träningstider då föreningen 
växer. Därför har IFK Viksjö 
under många år drivit frågan 
om att lägga ned Viksjövallen 
1 (naturgräset) och istället 
lägga en ny konstgräsplan i 
kommundelen samt att ut-
veckla och göra Viksjövallen 
2 till föreningens huvudarena. 
Detta då man kan använda en 
konstgräsplan betydligt fler 
timmar/år än ett naturgräs.
För att kommunen skulle kunna 
finansiera detta så säljer man 
marken vid Viksjövallen 1 så att 

det kan byggas bostäder.
Första steget var att under hösten 2016 breddad och renovera Vik-
sjövallen 2 för att kunna bli huvudarena. Under 2019 lades konstgräs 
på Sandvik och kommunen påbörjade projekteringen av att bygga 
fyra nya stora omklädningsrum vid Viksjövallen 2. Dessa beräknas 
byggas under 2020-2021. Under våren köptes 24 stycken 3 mot 
3-mål in av föreningen, dessa placerades ut runt Viksjövallen 2 och 3 
och har använts flitigt av lagen. Efter önskemål från föreningen har 
kommunen installerat belysningen vid Viksjövallens parkeringen 
samt runt klubbhuset och vid cykelstället. De har även rensat en hel 
del vegetation. Detta för att göra Viksjövallen till en tryggare plats 
för våra medlemmar.
Under hösten anställdes Rickardo, i en del av tjänst ingår att han 
skall sköta om Viksjövallen.  

UTBILDNING
Under året har vi genomfört flera ledar- och tränarutbildningar. 
Bland annat C-diplom, lagledarutbildningar, leda små lirare men 
även interna utbildningar i Viksjömodellen, nya spelformer och 
Spela, lek och lär. Vi har även skickat flera ledare på externa utbild-
ningar så som B-diplom Ungdom. Vi har genomfört skadeutbildning 
och HLR-utbildning.

I februari genomfördes en lyckad föräldrautbildning tillsammans 
med Vi lirare. Kvällen besöktes av närmare 150 föräldrar då bland 
annat idrottspsykologen Johan Fallby pratade om hur vi skapar en 
utvecklande miljö för våra barn. Kvällen gästades även av fotbolls-
spelarna Nils-Eric Johansson och Martin Åslund.

KNATTEFOTBOLLEN
Även i år bjöd vi in till vår kostnadsfria knattefotbollsskola där 167 
barn deltog varav 64 tjejer och 103 killar födda 2013

Till grupperna hade vi våra duktiga unga ledare födda 2004-2001 
som under denna tiden (fem tillfällen på våren + fem tillfällen på 
hösten) på ett utomordentligt sätt tagit hand om alla barnen så de 
både haft roligt och lärt sig om fotboll i IFK Viksjö. 

UPPSTART NYA LAGEN
Vi har under hösten, efter knattefotbollen, startat upp nya lag för 
flickor och pojkar födda 2013. Två nya flickgrupper med 46 spelare 
samt fyra nya pojkgrupper med 79 spelare Det betyder att nästan 
75% valde att fortsätta efter knattefotbollsskolan.

EGNA CUPER
Under året genomfördes fem cuper, småttingcup (två tillfällen), 
vårcupen, pojk och tjejcupen. 
Under småtting spelade vi för första gången 3 mot 3 vilket var en 
succé.
Alla våra cuper är välbesökta där föreningarna hör av sig både ef-
teråt samt under cupen om hur bra vi arrangerar våra cuper. 

SOMMARLÄGER
Under sommaren genomfördes vårt populära sommarläger under 
två veckor med totalt 260 deltagare i åldrarna 7-12 år.
Även här har våra unga ledare ansvarat för utbildningen av våra 
fotbollsspelare. 

KÖP OCH SÄLJ 
Då föreningen vill bidra till ett hållbart samhälle så startades en 
köp-och-sälj sida upp på facebook där medlemmar kan sälja/byta 
begagnade Viksjökläder.

ANNELI GIGG
Kansliet IFK Viksjö

Anneli Gigg, Kanslichef IFK VIksjö.


