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Börje Sportklubb 

Verksamhetsplan 
Verksamhetsår 2022 



 

 

Huvudstyrelsen 
 
Målgrupp 
Alla som vill nyttja Fjälliden och de aktiviteter klubben erbjuder genom 
sina sektioner. 
 

Syfte 
Verksamhetsidén för Börje Sportklubb är att vara en idrotts- och sportinriktad förening som 
erbjuder motions- och tävlingsaktiviteter för alla åldrar genom att tillhandahålla goda 
förutsättningar i form av ledare, anläggningar och lokaler. 
 
Börje Sportklubb ska befinna sig i ständig utveckling för att möta en föränderlig värld. 
 

Mål 
Huvudstyrelsens mål för 2022 
 

 att aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar 
 att säkerställa att aktiviteter utanför fotbollen som är biståndsberättigade hanteras så 

de kan söka aktivitetsbidrag 
 att säkerställa bidragskompetens inom/i anslutning till huvudstyrelsen så möjliga 

bidrag sökes  
 att renodla huvudstyrelsen kassörs-roll, så att redovisningen av huvudstyrelsens 

ekonomi hanteras på annat sätt förslagsvis genom extern byrå 
 att fortsätta strukturera Fjällidens drift och investeringar 

 

Metod & Struktur för verksamheten 
Börje Sportklubb består av följande sektioner som har egna styrelser och driver sin egen 
respektive verksamhet: 

 Fotboll 
 Ungdomsfotboll 
 Motion 
 Bordtennis 
 Ridning 
 Tennis 
 Ungdomsfotboll 
 

Huvudstyrelsen samordnar gemensamma frågor för klubben och delegerar skötsel och drift 
av Fjälliden till Fjällidenkommitten. 
 

Uppföljning 
Huvudstyrelsen har månatliga styrelsemöten med uppehåll under juli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budget 
 
Intäkter  
Reklamintäkter         80 000  
Medlemsavgifter         90 000  
Bidrag       350 000  

       520 000  

  
Kostnader  
Verksamhetskostnader         70 000  
Reklamkostnader         10 000  
Fjälliden       350 000  
Övriga kostnader         50 000  
Avskrivningar         40 000  

       520 000  
 
 
 
 
 

Sektionen Bordtennis 
Inget material inlämnat. 
  



 

Sektionen Fotboll 
Målgrupp 
Personer mellan 15-45 år som vill spela fotboll.   
 

Syfte 
Erbjuda glädjefylld och kvalitativ fotbollsträning för människor i närområdet. 
 

Mål 
Topplag i div 5 och mittenlag i div 7 under 2022. Att behålla spelare inom föreningen genom 
att försöka tillgodose individuella förväntningar och nöjdhet i truppen.  
 
Vi behöver fylla på truppen med fler spelare för att klara generationsväxling. Målet är också 
att få en stabil ekonomi med spårbarhet kopplat till sektionen.  
 
Skapa rutiner som gör att vi inte är sårbara ekonomiskt kopplat till sponsringen. 
 

Metod & Struktur för verksamheten 
Träning 2-3 ggr/vecka under hela året med undantag för nov-dec.  
 
Staben arbetar löpande med inriktning och behov för träningsupplägg för att förbereda 
truppen för matchspel april-oktober.  
 
Bygga relationer till sponsorerna som ger oss ett mer långsiktigt stöd.. 
 

Uppföljning 
Eftersom sektionen består av bara ett herrlag så sker uppföljning löpande av staben som har 
de operativa rollerna i verksamheten och även är en del av den nystartade sektionsstyrelsen.  
Månadsmöten inom sektionen som ordförande förmedlar till huvudstyrelsen.  
  



 

Budget 
 

Fotboll         

INTÄKTER 2022   KOSTNADER 2022 
Kontonamn Budget   Kontonamn Budget 

          

Deltagaravgifter 48 000   Anmälningsavgifter 15 000 
Annons matchprog 30 000   Medlemsavgifter   
Sponsorer 5 000   Hall- och planhyror 15 000 
Träningsläger     Övergångar 2 500 
Klubbkort/Bingolotter 30 000   Domare 35 000 
Byalagsturnering     Försäkringar   
Försäljning marknader/kiosk 60 000   Priser, medaljer   
LOK-stöd     Licensavgifter   
Övriga bidrag     Träningsläger   
Övriga intäkter (Fotbollsjokern/VM-
tips) 35 000   Inköp kiosk  20 000 

      Annonsering, reklam 9 000 

      Möten och fester 5 000 

      Bankkostnader 1 200 

      Idrottskläder 15 000 

      Idrottsmaterial 15 000 

      Fjälliden internhyra 10 000 

      Löner-tränare 30 000 

      Bilersättning 8 000 

      Övrigt 10 000 

          

Summa  208 000   Summa  190 700 
 
  



 

Sektionen Motion 
Målgrupp 
Alla Börjebor i alla åldrar som vill motionera och röra på sig. Om någon utanför Börje vill 
delta i våra regelbundna aktiviteter så är de hjärtligt välkomna.  
 
Syfte 
Syftet är att stimulera fler Börjebor men även andra att motionera och utnyttja de aktiviteter 
som erbjuds.  
 
Vi vill även uppmuntra till rörelse i våra spår och skogar året runt. Motionssektionen erbjuder, 
anordnar och inbjuder till flertalet aktiviteter, dock har vi tvingats ställa in många av våra 
aktiviteter under 2020 och 2021 pga. den rådande pandemin.  
 
Vi hoppas kunna genomföra våra aktiviteter under 2022 samt kanske utöka med barngympa 
och en terrängserie för ungdomar. 
 
Metod & Struktur för verksamheten 
Vi planerar vår verksamhet med ideella krafter som hjälper till vid större aktiviteter (till 
exempel Kyrksvängen).  
 
Vi försöker att hålla i aktiviteter året omkom är till gagn för motionerandet i Börje 
(motionsgymnastik, barngymnastik, Börje i Spåret m.m.). I samarbete med 
Fjällidenkommittén erbjuds skidspår då snötillgången tillåter.  
 
Vid våra styrelsemöten diskuteras olika förslag på aktiviteter för att få så många som möjligt 
att röra på sig under nöjsamma former.  
 
Om sektionen kan uppfylla målen är både corona- och väderstyrt. Men nu när det verkar som 
att det återgår till att bli som ”vanligt” igen kommer våra aktiviteter att genomföras och våra 
mål att uppfyllas. 
 
Uppföljning 
Vi har regelbundna styrelsemöten samt planeringsmöten inför större evenemang samt möten 
då vi utvärderar våra aktiviteter.  
 
Budget 
 
Post Summa Kommentar 

Medlemsavgift (förbund) 0 Friidrott, skidor*2 

Hyra Fyrishov 0 Betalas av huvudstyrelsen 

Motionsdans 2500 kr  

Börje i Spåret 2000 kr  

Hälsodag 0  

Börjeloppet 0  

Börje-Ruset 0  

Kyrksvängen 5000 kr  

Motionsgymnastik 500 kr  

Hyra Fjälliden/Bygdegården 1000 kr  

Möten & Fester 1500 kr  

Övrigt (bankkostnader) 1500 kr  

Övriga inkomster (förs, mm)    

Totalt 14000  

 
Budgetförutsättningar:   
Normalt läge under året map både pandemin och oroligheter i Europa   
om inte faller både intäkter och kostnader (som för 2020-2021) bort   



 

 

Sektionen Ridning 
Målgrupp 
Ridning. Ridbanan kan användas till annan aktivitet. 
 
Syfte 
Ridbana hyrs ut till olika ekipage. Även lånats ut till backlucke-loppis.  
 
Mål 
En fin och välfungerande ridbana. 
Att ridbanan används och hyrs ut till olika aktiviteter och verksamheter. 
 

Metod & Struktur för verksamheten 
Vi kommer att sköta om ridbana så att den är välfungerande för ridning. Se till att den hyrs ut 
till fler ekipage. Att de som vill använda ridbanan har tillgång till hindermaterial, dressyrstaket 
och klubbstugan. Det finns möjlighet till bevattning och belysning.  
  
Uppföljning 
Vi träffas några gånger under året och stämmer av hur det går och vad vi behöver göra i 
verksamheten. 
 

Budget 
Då ridningen inte längre är en egen resultatenhet kan vi inte göra någon kostnadsuppföljning 
och vi kommer inte heller lägga någon budget för 2022. 
  



 

 

Sektionen Tennis 
Målgrupp 
Alla som tycker att det är roligt att röra på kroppen tillsammans med en 
boll och racket. 
 

Syfte 
Tillhandahålla grusbanor av mycket god kvalitet, för tennisintresserade i allmänhet och för 
Börjebor i synnerhet 
 
Mål 
Under mer än 30 år har vi erbjudet tennisspel utomhus i perfekt vindskyddad miljö. För att 
bibehålla vårt goda rykte – Uppsalas bästa grusbanor – kommer vi i vår att satsa på vissa 
renoveringar av banorna. Vi kommer att byta samtliga linjer samt göra avvägningar och 
justering av svackor på banorna.  

Vidare kommer vi sannolikt införa differentierade taxor vid banuthyrningen. Medlemmar i 
Börje SK kommer då att få ett rabatterat pris vid banbokning. Ett ännu icke fastställt förslag 
till nya taxor visas nedan:  

Förslag till banhyra fr.o.m. 2022 (för medlem i BSK inom parentes) 
Vardagar kl 8 - 15:  100 kr (50 kr) 
Vardagar kl 16 - 20:  150 kr (100 kr) 
Lör-/Söndag kl 8 - 20:  150 kr (100 kr) 
Helgdagar:   150 kr (100 kr) 
 
Priserna kommer att fastställas vid sektionens vårmöte i slutet av mars. 

 

Metod & Struktur för verksamheten 
Mångårig intern erfarenhet av skötsel och underhåll av banorna borgar för att vi ska kunna 
upprätthålla banornas höga kvalitet, och därmed tillfredsställande intäkter.  

Planerad renovering av banorna kommer att utföras av Lawnit AB. 

Uppföljning 
Sektionen har två fasta möten per år; ett på vårvintern inför kommande säsong, samt ett 
årsmöte på hösten efter avslutad tennissäsong. Däremellan träffas merparten av styrelsens 
medlemmar på vårkanten i samband med iordningsställande av banorna, liksom på hösten 
när vi monterar ner allting och förbereder banorna inför vintern.  

Uppföljning av uppsatta mål görs på höstens årsmöte.  
 

  



 

 
Budget 

Intäkter  
uthyrning banor 50 000 
  50 000 
Kostnader  
renovering banor* 85 000 
löpande underhåll 10 000 
bokningsprogram 6 000 

  101 000 
   

* enl. offert Lawnit AB; byte av linjer, samt avvägning och justering av 
svackor på banorna  

 

Sektionen Ungdomsfotboll 
Målgrupp 
Personer mellan 7-16 år som vill spela fotboll.   
 
Syfte 

 att bedriva en fotbollsverksamhet i en positiv anda som stärker såväl individens som 
gruppens utveckling 

 att medvetet arbeta för att stärka samarbete mellan individer och mellan lag där vi 
lägger särskild vikt vid att visa respekt och hänsyn  

 att erbjuda regelbunden träning under ett ledarskap präglat av engagemang och 
kompetens för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare. 

 
Mål 

 att fotbollsverksamheten med barn och ungdomar bygger en grund för fortsatt 
fotbollsintresse  

 att anordna och genomföra en fotbollsskola för 7-12åringar 
 att anordna en fotbollens dag för alla ungdomslag  
 att rekrytera och utbilda ungdomsdomare 
 att rekrytera och utbilda ungdomar som kan fungera som ledare i fotbollsskolan och 

den övriga verksamheten 
 att våra ledare utbildar sig enligt UFF:s utbildningsplan 
 att samarbeta med herrlaget och övriga sektioner i klubben. 

 
Metod & Struktur för verksamheten 
Styrelsen har möten ca 7 ggr/år där vi fördelar roller som behövs. Vi har 3 ledarmöten om 
året där lagen får komma till tals vad de tycker fungerar och vad de behöver hjälp med 
(material, utbildningar osv). Eftersom vi är en liten klubb och de flesta lagen tränar samtidigt 
så blir det många tillfällen där vi kan träffas och lösa problem.  
 
Lagen tränar ca 2 ggr/ vecka med uppehåll under vintern. Vi har en ledarinstruktion och en 
skriven utbildningsplan för hur träningen i de olika åldrarna ska bedrivas. Den utgår från 
SvFF:s spelarutbildningsplan. 
 

Uppföljning 
Löpande under året men även på de tre årliga ledarmötena 

 

 



 

Budget 

Intäkter   
Intäkter: 2022 Kommentar 

Deltagaravgifter    
Lagavgift                     40 000,00   
Fotbollsskolan                     35 000,00   
     
Försäljning    
Kioskintäkter                     45 000,00   
Overaller  -   
     
Bidrag    
Aktivitetsbidrag                     65 000,00  LOK/Kommun 
Övriga bidrag                                    -    Supporterklubben 
     
     
Summa intäkter                  185 000,00    

   

   

Summa Intäkter         185 000,00   
     
Utgifter   
Kostnader: 2022 Kommentar 

Avgifter / licenser    
Anmälningavgifter                     17 000,00   
Bankavgifter                       2 000,00   
     
Material    
Material fotboll                     20 000,00  Fotbollar, matchställ 
Material servering                       1 500,00   
Overaller  -   
Ledare kläder                       2 000,00   
Fotbollsskola                     12 000,00   
Kontorsmaterial                          500,00   
     
Möten    
Möten / fester / gratifikationresa                     12 000,00   
  
 
 
 
 
     
Hyror    
   -   
Hyra Fjälliden                     20 000,00   
Hallar                     10 000,00   
     
Inköp    



 

Kioskvaror                     30 000,00   
Priser / medaljer  -   
     
Utbildning    
Utbildning                       7 000,00   
     
Löner / ersättningar    
Domare                     12 000,00   
Löner                     30 000,00   
Resor                       1 000,00   
Avtackning/uppvaktningar                       1 500,00   
     
Summa utgifter                  178 500,00    

   

   

Summa Utgifter         178 500,00   
 
 
 


