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Verksamhetsberättelse 2020 – Hanvikens SK  

 

Inledning 

Året som har gått kommer gå till historien som Covid19-året-2020. Pandemin har förstås påverkat 
vår förening på otal sätt. Trots detta har vår förening och vår organisation visat sig stark i detta 
mycket speciella år.  

 

Hanvikens Sportklubb är Tyresö kommuns största barn- och ungdomsförening med en synnerligen 
bred verksamhet. Föreningen som består av tre aktiva sektioner för friidrott, fotboll och Ishockey, 
även om vi under året som gått har arbetat med skapandet av en ny sektion, nämligen Padel. Våra  
tre verksamma sektioner ger barn och ungdomar möjlighet att utöva idrott under den gemensamma 
föreningsdevisen ”Tillsammans utvecklar vi idrotten i Tyresö kommun”. Strävan är att idrotten i 
alla lägen skall genomsyras av värdeorden: glädje, gemenskap och utveckling. 

 

Föreningen har totalt 2630 medlemmar och har under verksamhetsåret 2020 redovisat över 7732 
gruppsammankomster för LOK, med totalt över 111 150 deltagartillfällen. Dessa siffror är en liten 
ökning gentemot förra året, vilket är glädjande med tanke på pandemin. Alla dessa siffor måste anses 
vara fantastiska givet året som gått.  

 

Sektion Antalet utövare 

Friidrott 330 

Fotboll 1 096 

Ishockey 588 

Profilfritids 30 

Ledare i HSK 479 

Övr medlemmar 107 

 

Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret haft arton protokollförda styrelsemöten, vilket är fler än 
vanligt till följd av pandemin. Till detta tillkommer operativa arbetsgruppsmöten samt andra icke 
protokollförda sammankomster. 

 

Huvudstyrelsens sammansättning har under året varit enligt nedan:  

Ordförande Mathias Tegnér  

Vice ordförande Juha Lange 

Kassör Andreas Månsson 

Sekreterare Ann Alm 

Styrelseledamot Mathias Tauberman 

Styrelseledamot Mikael Westford 

Styrelseledamot Annika Nilsson 

Forts… 



 

 

   

 

Hanvikens SK 



 

Forts… 

Styrelseledamot Hasse Wilberg 

Adjungerad Lions Alf Glesing 

Adjungerad Lions Ulf Ottenby 

 

Föreningens verksamhet styrs av våra stadgar som senast justerades vid årsmötet 2012, samt av den 
verksamhetsplan som medlemmarna beslutade om vid årsmötet. Delar av verksamhetsplanen har 
fått justeras med anledning av pandemin. Föreningen har under 2020 haft två heltidsanställda 
personer på kansliet, en timanställd ekonomikonsult samt en deltidsanställd verksamhetsansvarig 
för föreningens populära profilfritids. 

Varje sektion har dessutom en anställd sportchef.  

 

Ekonomi 

Föreningen gick in i 2020 med ett svagt resultat 2019, även om föreningens ekonomi måste anses 
som stark då Hanvikens SK har reserver. Det negativa resultatet 2019 gjorde att fokus på ekonomin 
rådde i början av året. När pandemin slog till valde vi att spara överallt var det var möjligt för att 
inte riskera en ekonomisk kris. Denna sparsamhet gör att årets resultat blev positivt, men också att 
2021 kommer innebära fler inköp som sköts på framtiden 2019.  

 

Årets resultat på 753 882 kr. Per kostnadsställe är resultatet: 

● Fotbollen 274 278 kr 

● Hockeyn 138 942  kr 

● Friidrotten 284 613 kr 

● Huvudstyrelsen 9 440 kr 

● Profilfritids 46 609 kr 

 

Under 2020 har vi arbetat vidare med föreningens budget- och kontrollprocess. Genomgång och 
uppföljning av sektionernas budgetar och utfall är ett ansvar för hela sektionsstyrelserna och inte 
enbart kassörer. Under 2021 kommer fokus för huvudstyrelsen vara initiativ för ökade intäkter, 
vilket på sikt kommer påverka föreningens ekonomi positivt.  

 

Sektionernas verksamhetsberättelser 

Hanvikens SK är en sektionsförening vilket innebär att respektive sektion skriver en 
verksamhetsberättelse, som finns bilagd. Alla sektioners årsmöten, samt föreningens årsmöte sköts 
först på framtiden på grund av pandemin. I maj 2020 genomfördes för första gången digitala 
årsmöten.  

 

De viktigaste händelserna under 2020 i våra tre aktiva sektioner är följande: 

För fotbollen var året speciellt med anledning av att pandemin slog sönder säsongen. Trots detta 
var året framgångsrikt med många lag i tävlingsspel.  
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Friidrottssektionen har kraftigt påverkats av pandemiåret, då i princip inga tävlingar har genomförts. 
Junior SM genomfördes dock och Hanvikens SK tog flera medaljer, bland annat båda gulden i slägga 
som kneps av Ebba Lind och Oskar Niklasson. Vi har startat en ny grupp med barn födda 2014 
efter att genomfört friidrottslek med närmare 70 barn. Denna grupp har även genomfört 
inomhusträning under vintern. Vi har fortsatt arbeta med vår organisation för verksamheten där 
målsättningen är att få ungdomarna att stanna kvar hos oss längre 

 

Ishockeysektionen, Tyresö Hanviken Hockey, har även dem påverkats av pandemin. Säsongen 
2019/2020 avslutades innan den var färdigspelad, vilket gjorde att  A-laget klarade sig kvar i  

 

Hockeyettan. Säsongen 2020/2021 startade A-laget strålande och lyckades kvalificera sig för 
Allettan. På ungdomssidan saknades endast flickor junior för att ishockeysektionen ska ha en full 
lagstege. Föreningen är numera Stockholms största ishockeyförening. 

 

Profilfritids 

Hanvikens SK:s profilfritids är en populär del av föreningens verksamhet. Profilfritids popularitet 
har inneburit att över 30 barn har varit inskrivna i verksamheten. Vårt fokus på ”idrott & rörelse”  
mellan klockan 14–18 varje vardag gör vår fritidsverksamhet väldigt omtyckt.  

 

Kansli 

Kansliet består sedan 2018 av två personer. Den stora mängden arbete är en konsekvens av 
föreningens tillväxt. Vi fortsätter med att utveckla och effektivisera arbetet på och kring kansliet.  

 

Under året har de nya rutinerna för informationsspridning utvecklats för att förbättra 
kunskapsöverföring mellan samtliga anställda i föreningen. 

 

Kansliet har hållits stängt för utomstående för att Covid 19 inte ska komma in i personalgruppen. 
Kanslipersonalen har kunnat arbeta på plats. Inga möten har dock hållits i våra lokaler. 

 

En del arbete har lagt ned på tre ansökningar om RF-stöd. Vidare har fokus på kansliet legat kring 
att stärka ekonomirutiner och automatisera arbetsmoment.  

En stor del av kansliarbetet har under året handlat om att släcka bränder kopplat till 
coronapandemin. Året har varit tufft för kansliets personal.  

 

Cafeteria 

Cafeterian har gått på halvfart på grund av pandemin, men kunnat hålla öppet hela året. Som en 
konsekvens av pandemin har kafeterian provisoriskt byggts om så inget kan inmundigas i lokalen. 
Vidare hade kafeterian en kontroll från Södertörns miljö- och hälsovårdsförbund, med gott utfall.  

Slutligen har vi utökat sortimentet med en mosmaskin för mer matigare meny. 
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Moderniserad logga och grafisk manual 

Hanvikens SK är en anrik förening. Loggan är klassisk, även om en sköld tillkom jubileumsåret 
2014. Under året har vi tagit fram en grafisk manual, som innehåller logotyper, brevpapper och 
digital kommunikation. Vi är mycket stolta över den moderniserade loggan.  

 

Trygg idrott 

För Hanvikens SK är det oerhört viktigt att alla barn är trygga och att alla föräldrar kan vara säkra 
på att deras barn är trygga i vår verksamhet. En del i det är att föreningen begär in utdrag ur 
belastningsregistret på alla ledare en gång per år. 

 

Lions 

Vårt samarbete med Lions Trollbäcken fortgår och vårt samarbete kring julgransförsäljning har 
fortsatt. Förutom detta så har Lions adjungerade i föreningens styrelse. Ulf Ottenby och Alf Glesing 
har under året representerat Lions väl och bidragit till styrelsearbetet. Samarbetet med Lions gläder 
oss mycket och vi ser flera framtida samarbetsmöjligheter.  

 

Påverkan 

Att ha en bra och nära dialog med kommunen är viktigt i flera avseende. Hanvikens SK är en stor 
förening med ansvar för många barn och ungdomar. Föreningen har varit ledande i kommunens 
satsning på föreningsburen nattvandring. Vår ambition är att öka vårt påverkansarbete och lyfta 
fram föreningens planer för Trollbäckens IP.  

 

 

 

Tyresö 1:a mars 2021 

 

 

 

Mathias Tegnér   Juha Lange    Andreas Månsson 

Ordförande    Vice ordförande  Kassör  

 

 

 

Ann Alm Mathias Tauberman  Mikael Westford 

Sekreterare                     Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Annika Nilsson  Hasse Wilberg 

Ledamot                                           Ledamot 


