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Hässelby SK Fotbollsförening 2020 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsen 

Berndt Norrby Ordförande Herr, HJ, Diplomerad Förening 

Emma Duxbury Vice Ordförande Dam. DJ, Flick 

Marie B. Flensborg Kassör  

Susanne Aspling Sekreterare Sociala Fonden, Samverkan Stadsdelen 

Björn Winström Ordinarie ledamot Anläggning, Avtal, Pojk 

Pontus Ros Ordinarie ledamot Ungdomsrepresentant 

Frida Torbiörnsson Suppleant Sponsorgruppen, Pojk 5-5, 7-7 

Petter Widne Suppleant Pojk 9-9, 11-11 
 

Kansliet 

Fredrik Meyer Verksamhetsansvarig 100% Adjungerande i styrelsen, 

Redovisning/Ekonomi 

Claudio Pereyra Sportchef 100% Adjungerande i styrelsen, Ledar-

/Spelarutveckling, Sociala Medier 
 

Ledare/tränare för seniorlag under 2020 

Herrlag Damlag 

Pelle Gunnarsson Borgå Mikail Koyuncu 

Mattias Senatore  

 

 

Fotbollsåret 2020 – styrelsens verksamhetsrapport  
 

Året 2020 har varit ett mycket annorlunda och utmanande år för klubben pga Corona-

pandemin. Vi har noga följt händelseutvecklingen och rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten, RF, SvFF och StFF. Detta har lett till en intensiv kommunikation till 

klubbens medlemmar och tränare via mail och Sociala Medier gällande anpassade träningar, 

publikfria matcher, inställda cuper och evenemang. Strategin har hela tiden varit att hålla 

igång verksamheten så långt som möjligt. Vi har inte permitterat personal och kansliet har 

haft möjlighet att växelvis jobba hemifrån. Vi riktar ett särskilt tack till kansliet som har hittat 

lösningar på det mesta genom flexibilitet och hög servicenivå.  

Ett stort tack inte minst till alla ledare och tränare som på ett säkert sätt också anpassat 

träningarna så att lagen har kunnat hålla igång på bästa möjliga vis. Vi längtar tillbaka till det 

normala där vi får publik till våra matcher och där våra cuper och arrangemang kan 

genomföras säkert i kombination med vårt populära Café Humla. Ett nytt år där våra barn och 

ungdomar förhoppningsvis får träna och spela fotboll och där de återigen får åka iväg till 

efterlängtade cuper och träningsläger. Om allt detta blir tillåtet 2021 står naturligtvis skrivet i 

stjärnorna efter vad pandemin hittentills ställt till med, men som alltid, hoppet är det sista som 

överger oss!  
 

 

 

 



Under 2020 har vi i föreningen haft två heltidsanställda: Fredrik Meyer, Verksamhetsansvarig 

och Claudio Pereyra, Sportchef/Chefstränare. Med två heltidsanställda kan vi säkra och 

utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet och bli det naturliga valet av fotbollsklubb för 

barn- och ungdomar i Hässelby med omnejd. Utöver ordinare träningar och aktiviteter med 

respektive lag har vi som förening bl a erbjudit: 

   

• Extraträning för flickor och pojkar 10-12 år utöver träning med ordinarie lag. 

• Målvaktsträning för flickor och pojkar 10-15 år. 

• Vi har erbjudit våra tränare och ledare diverse inspirerande föreläsningar om kost. 

• Vi har erbjudit våra tränare stöd i form av träningsbesök där vi jobbar med feedback 

och tips. 

 

Under året har vi uppdaterat vårt policydokument samt tagit fram foldern ”Våra Värderingar”.  

En fortsatt viktig aktivitet är att alla ledare och anställda skall inkomma med registerutdrag ur 

belastningsregistret. Detta är rekommendationer/krav från Riksidrottsförbundet samt BRIS -

initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.  

 

Mellan lagen och årskullarna jobbas kontinuerligt med rotationsträningar och utbyte med gott 

resultat. På ungdomssidan finns fortsatta utmaningar med att behålla spelare längre upp i 

åldrarna. För att stärka klubbkänslan bland ungdomarna tror vi att ett ungdomsråd kan vara 

rätt väg att gå men inte helt enkelt att få till. Vi har under året haft förmånen att ha en 

ungdomsrepresentant med i styrelsen och ett initiativ till att börja med skulle kunna vara 

någon form utav aktivitetskväll på IP för våra ungdomar.  

 

Fotbollsskolan 2020 lockade drygt 150 barn och gav 30 HSK-ungdomar ledarjobb. 

Pandemirestriktionerna gjorde att vi fick dela upp skolan på två dagar. Just nu i skrivande 

stund håller P/F14 lagen på att bildas. Sommarlägret samlade över 170 barn och ett 15-tal 

ledare och likaså där så fick vi lov att anpassa lägret genom att dela upp deltagarna i grupper. 

 

Integration är ett område som vi har pratat en del om genom åren och som vi försöker 

utveckla. Vi arbetar dagligen med integration i vårt upptagningsområde, men vi tänker kanske 

inte alltid på hur vi kan synliggöra det. Samverkan med stadsdelen Hässelby/Vällingby är ett 

led i detta och som vi hoppas kunna bära frukt framöver. Ett lyckosamt samarbete under året 

har varit SAMBA fotboll där ett stort antal yngre tjejer samlats till träningar på Gård. Här 

hoppas vi att tillräckligt många är intresserade utav att starta lag som vi kan stötta lite extra 

med exempelvis tränare.  
 

Vi är fortsatt stolta över vår egen hemmaarena, Hässelby IP, där våra 5-5, 7-7 och 9-9 matcher 

i S:t Erikscupen spelas. Café Humla med den nya cafétrappan har dock tyvärr varit stängt pga 

Corona. 

 

Styrelsen har haft 8 st protokollförda sammanträden. Stämningen i föreningen, i styrelsen 

samt hos ledare och spelare har varit god trots alla restriktioner. 

 

Medlems- och spelarutveckling 
 

Vi har under 2020 haft ca 850 aktiva spelare 6 – 20 år, ca 35 st seniorspelare 21 år och uppåt 

samt ca 50 st Veteranspelare i Old Girls/Herrveteran. Därutöver drygt 150 ledare 

 

 

 



Sportslig verksamhet 

 
Fotbollsmässigt sett var 2020 ett utmanande år för alla och inte minst på Seniorsidan där 

serierna halverades med start först i augusti.  

 

Ungdom  

På ungdomssidan har vi slutfört serier med 60 lag i S:t Erikscupen. HSKs ungdomslag har 

dessvärre inte kunnat delta som vanligt i cuperna runt om Sverige då dessa varit inställda. 
 

På både pojk- och flicksidan har vi fortsatt med extraträningar och vi har också under hela 

spelsäsongen bedrivit av föreningen arrangerad målvaktsträning för både killar och tjejer. 

På ungdomssidan försöker vi jobba med individanpassning för att spelare ska få rätt utmaning 

för den nivå man befinner sig på. Vi har även tryckt mycket på samarbeten mellan lagen 

gällande rotationträning och matcher. 

 

Damer  

Med Mikail Koyuncu som ny huvudtränare lyckades vi få ihop en bra grupp som tränade en 

gång i veckan och spelade i division 5. Det blev endast en enkelserie pga. av pandemin och 

damlaget fick spela sex matcher under höstsäsongen. Spelare från DJ-truppen fick vara med 

ibland på dammatcher och även några flickor från 06-lagen. 

 

DJ 

Damjuniorerna har under året främst bestått utav spelare födda 03/04 och har letts utav 

William Salwin, Melody Näslund och Katharina Damgård Hansen. Numerären har varit 

varierande under året inte minst pga rådande restriktioner. För att klara matcherna i Div. 3 

F16-19 har laget även tagit hjälp utav spelare underifrån. Under senhösten tilläts inte 

åldersgruppen att träna vilket skapade rubriker i fotbollssverige. I Sanktan 2021 så blir det 

fortsatt spel i Div.3 F16-19, om vi lyckas behålla majoriteten av spelare. 

 

Herrar 

Herrarna spelade i Div.5. Det är andra säsongen för Pelle som huvudtränare och det blir första 

gången vi har samma tränare två år i rad på de senaste 5 säsonger. Det gav herrtruppen 

stabilitet och det speglades på plan när vårt unga herrlag spelade oerhört fin fotboll och 

hamnade på en sjätte plats i tabellen. 

 

Egna arrangemang 
 

HSK-dagen 

Denna tradition sedan 2009 går alltid av stapeln i slutet av maj men arrangemanget fick tyvärr 

ställas in. Denna dag fylld av olika aktiviteter för våra yngre lag och där de marscherar in 

framför stor publik under pompa och ståt saknas oss men vi får hoppas på 2021 istället. 

 

Cuper  

Hässelby vårcup och Hässelby 9:an. Inställda. 

Hässelbycupen. I augusti var det dags för den 40:e upplagan för våra 7-12 åringar. Totalt 

deltog 58 lag jämfört med över 200 lag de senaste åren. Arrangörsmässigt gick det mycket bra 

trots restriktionerna, uteblivna anmälningar och färre grupper.  Även i år hade vi Lätt- och 

medelklass för pojkar 7-7 vilket vi fick positiv respons på av gästande lag. Ekonomiskt gav 

cupen ett litet överskott. Lilla Hässelbycupen arrangerades även för de allra yngsta i oktober. 

 

 



Fotbollsskola 

Fotbollsskolan för de yngsta, födda 2014, i klubben hade drygt 150 deltagare. Ledare för 

skolan var spelare från våra äldre ungdomslag med vuxna huvudledare. Fotbollsskolan hölls 

på Hässelby IP och Hässelby Villastad Skolans BP med 12 tillfällen på våren och 12 tillfällen 

på hösten. Fotbollsskolan avslutades med sedvanlig Knattecup och diplomutdelning på IP i 

början av oktober. 

 

Sommarläger 

Sommarläger arrangerades som vanligt under sommarveckorna 26 och 33 på Hässelby Gårds 

BP. Totalt 143 barn i åldrarna 7 – 12 år deltog vilket är mycket positivt. Duktiga ledare från 

herr/dam och juniorlagen tog hand om barnen. 

  

Utbildningsvecka och Ledaravslutning 

I november fick vi tyvärr ställa in utbildningsveckan med avslutande fest för våra ledare. 

Våra välförtjänta hedersnålar för lång och trogen tjänst delas istället ut på kommande årsmöte. 

 

Sociala Fonden 

Under 2019 lanserades Sociala Fonden, #Vi är Hässelby, med hjälp utav donerade pengar och 

gåvor. Under 2020 har pengar delats ut till ett 10-tal barn och ungdomar som har fått 

möjlighet att vara med på HSKs sommarläger. Vår målsättning är att alla som vill spela 

fotboll ska kunna känna sig inkluderade i klubben oavsett . Klädbytesdagar har också 

genomförts med HSK-kläder och fotbollsskor till förmån för alla intresserade och behövande.  

Anläggningar  
 

Vår egen fotbollsplan på Hässelby IP är fortsatt det nav och generator i verksamheten som 

den varit sedan starten i augusti 2014. Idrottsplatsen sjuder av liv på kvällar och helger.  

Vår verksamhet bedrivs även på andra planer i Västerort, bl a Hässelby Gårds BP, 

Smedshagen och inte minst på den nya konstgräsplanen vid Hässelby Villastads Skolan som 

invigdes hösten 2017. Styrelsen för fortsatt en kontinuerlig dialog med Stockholm Stads 

Idrottsförvaltning för att förbättra och utveckla fotbollsytor i Västerort.  

 

Diplomerad Förening 

 
Under hösten har vi återigen genomfört en självskattning utifrån ett initiativ från SvFF. 

Undersökningen som skickats elektroniskt till spelare, ledare och föräldrar ger oss som 

förening en bild över utvecklingsområden och kan även i ett senare skede leda till statusen 

Diplomerad Förening. Under 2021 jobbar vi vidare med några delar inom områden såsom 

Inriktning/Ledarskap, Ledarförsörjning, Spelarutbildningsplan, Ekonomisk styrning, 

Kommunikation och Demokrati. 

 

Ekonomin  
 

Vi har fortsatt en ekonomi i balans. 2020 slutade med ett litet överskott på 8 224 kr, vilket var 

i linje med budget. Vi har lyckats hålla nere kostnaderna samtidigt som RF-bidraget täckt upp 

en del utav uteblivna intäkter från cuper och café. Våra sponsorer är viktiga för oss och här 

ska i första hand nämnas Stiftelsen Dunross, VällingbyCentrum och ICA Hässelby Gård. 

Avskrivning för konstgräset har även gjorts och inför 2021 är hela konstgräsprojektet 

avskrivet. Som ett extra tack till alla tränare och lagledare så ordnades vinterjackor och 

hoodies fram med hjälp utav vår leverantör Stadium. 



Administration och kansli  
 

Kansliet 

2020 har Fredrik (Verksamhetsansvarig 100%) och Claudio (Sportschef 100%) jobbat på 

kansliet. Vi har inte behövt permittera våra anställda under pandemin men de har växelvis fått 

möjlighet att jobba hemifrån. Teamet hjälps åt med det dagliga arbetet gällande servicen till 

alla lag, tränare och medlemmar. Fredrik sköter även klubbens redovisning och Claudios 

primära uppgift är rollen som chefstränare. 

  

TACK alla Ni – spelare, tränare, lagledare, personal, ideella krafter, föräldrar, sponsorer och 

övriga supporters – som under 2020 ställt upp på ett utomordentligt sätt. 

 
 

 

 

Hässelby i mars 2021 /Styrelsen i Hässelby SK/Fotboll 

 
 

 
 

Berndt Norrby Emma Duxbury Marie B. Flensborg 

 

 

 

 

Susanne Aspling Björn Winström Pontus Ros 
 



Aktivitetsplan och budget 2021 
 

Aktivitetsplan 

Övergripande aktivitetsplan för 2021 bifogas (även publicerad på hemsidan). Förutom ett 

naturligt fokus på vår löpande verksamhet och egna arrangemang ser vi följande 

fokusområden för det kommande året: 

• Fortsatt satsning på ledar- och spelarutveckling. Claudio Pereyra kommer fortsatt att 

lägga en stor del av sin tid på ledar- och spelarutveckling. 

• Folder – ”Våra Värderingar”. Ledar och spelarutvecklingsplan. HSKs tränarhäft för 

nya tränare. 

• Rekrytering till Fotbollsskola och bildande av kvarterslag. 

• Våra egna cuparrangemang. 

• Utveckla sponsorssamarbetet med bla utskick till klubbens medlemmar.  

• Fortsätt marknadsföring av Sociala Fonden mot medlemmar och sponsorer. 

• Utveckla Supporter-medlemsskap i klubben med koppling till Sociala Fonden.  

• Utöka caféverksamheten utomhus tack vara den nya cafétrappan. 

• Uppdatera riktlinje och policydokumentet – Fotbollsresan, HSK´s fotbollsfilosofi 

• HSK folder till nya och gamla spelare, ledare och föräldrar – Uppgift, Vision, Mål, 

Filosofi, Identitet, Riktlinjer och Värderingar. 

• Utvärdera självskattnings enkäten som grund för fortsatt utveckling. 

• Deltagande i Zonarbetet inom ramen av STFF’s aktiviteter. 

 

Budget 

För 2021 tar vi höjd för att våra cuper kan bli inställda och håller därför nere våra kostnader, 

så pga lägre kostnader budgeterar vi med ett positivt överskott på ca. 100.000 kr. 



 
Konto   Budget 2020    Utfall 2020   Budget 2021  

3010 Tränings- och medlemsavgifter 1 185 000  1 263 365  1 350 000  

3110 Statligt aktivitetsbidrag 400 000  419 923  430 000  

3111 RF Coronabidrag  117 000  0  

3120 Kommunalt aktivitetsbidrag 223 000  222 920  230 000  

3130 Sponsorsintäkter 305 000  292 868  346 000  

3140 Stiftelsebidrag/Sociala Fonden 20 000  19 776  25 000  

3160 Kungsbingo 65 000  57 601  55 000  

3170 Bingolotto 3 000  6 968  6 000  

3310 Arrangemang 315 000  87 569  220 000  

3320 Anmälningsavgift arrangemang 230 000  69 300  210 000  

3330 Fotbollsskolan 120 000  136 700  135 000  

3340 Sommarläger 190 000  271 100  230 000  

3410 Försäljning utbildning 55 000  36 000  36 000  

3552 Bollbevis 8 000  8 280  8 000  

3554 Kickback Stadium / Adidas 150 000  126 158  125 000  

 Summa intäkter 3 269 000  3 135 528  3 406 000  

     

4010 Träningsläger 91 000  43 240  50 000  

4020 Planhyror sommar 10 000  15 810  25 000  

4030 Planhyror vinter 36 000  24 255  25 000  

4040 Konstgräskostnader 38 000  56 875  20 000  

4060 Försäkringar 5 000  4 630  0  

4510 Tävlingsavgifter 200 000  180 350  200 000  

4520 Övergångsavgift SvFF spelare 10 000  17 200  10 000  

4530 Domaravgifter 200 000  144 748  180 000  

4540 Reskostnader 5 000  0  5 000  

4550 Sjukvård 5 000  3 099  10 000  

4590 Övriga matchkostnader 5 000  816  5 000  

 Summa träning/match 605 000  491 023  530 000  

5010 Arrangemang 130 000  131 648  140 000  

5020 Kursavgifter 100 000  60 636  50 000  

 Summa event 230 000  192 284  190 000  

5510 Sociala Fonden - utbetalning 15 000  9 300  20 000  

 Summa Sociala fond  15 000  9 300  20 000  

5520 Inköp servering 140 000  22 283  90 000  

5551 Inköp material Stadium/Intersport 275 000  350 733  330 000  

5552 Inköp material övrigt 20 000  21 807  40 000  

 Summa material/inköp 435 000  394 823  460 000  

 



Konto   Budget 2020    Utfall 2020   Budget 2021  

     

6010 Kontorsmaterial 6 000  1 414  3 000  

6020 Tele & Data 55 000  114 783  120 000  

6030 Datakommunikation    

6040 Porto 7 500  5 400  7 000  

6080 Datorer 0  0  0  

6090 Övrig admin kostnader 25 000  12 995  10 000  

6510 HSK Alliansförening - hyra kansli mm 85 000  83 500  84 000  

 Summa administration 178 500  218 092  224 000  

7010 Löner kansliet 859 700  851 208  877 596  

7020 Arbetsgivaravgifter kansliet 266 290  224 608  272 054  

7030 Arbetsmarknadsförsäkring kansli 76 000  84 727  77 500  

7040 Milersättning    

7060 Löneskatt kansli 10 000  18 198  18 198  

 Summa löner kansli 1 211 990  1 178 741  1 245 348  

7210 Övriga löner 195 000  206 900  241 150  

7220 Arbetsgivaravgifter övr löner 63 240  68 250  75 769  

7230 Arvoden 219 000  273 345  265 000  

7240 Milersättning 25 000  10 064  20 000  

 Summa ledarersättningar 502 240  558 559  601 919  

7910 Avskrivningar inventarier 0  0  0  

7920 Avskrivningar konstgräsplan  50 000   

 Summa avskrivningar 0  50 000  0  

8040 Broschyrer  24 429  10 000  

8070 Bankavgifter 25 000  10 052  20 000  

 Summa övrigt 25 000  34 481  30 000  

 Summa Kostnader 3 202 730  3 127 303  3 301 267  

     

 Resultat 66 270  8 225  104 733  

     

 

  

 

 


