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Förvaltningsberättelser 
 

Huvudstyrelsen 
 

Kort om verksamheten 
BÖRJE SK ska vara en bredd-och motionsinriktad förening som erbjuder bygdens invånare 
friskvårds-, motions-och tävlingsaktiviteter.  
Genom detta ska vi främja gemenskapen och öka det sociala engagemanget.  
 

Händelser under räkenskapsåret 
Styrelsen har haft 11 st blandade digitala och fysiska styrelsemöten. 
 
Vi har under perioden beslutat och genomfört  

 Fakturering av medlemsavgifter har under året gjorts via MyClub 
 Startat ny förenklad hemsida www.borjesk.se 
 Under året har skötseln av Fjälliden för första året skett  

o genom frivilliga insatser 
o genom att vi fått hjälp av Kommunens dagligverksamhet 
o genom att vi köpt in timmar för gräsklippning och städ 

 Bytt golv i bollrummet 
 Investerat i ny spårsläde till el-ljusspåret 

 
Finansiella resultat 
Huvudstyrelsen har ett positivt resultat för året. Följande punkter ser vi påverkar 

 medlemsantalet har återgått till 2019 års nivå och lite till. Detta tack vare att 
sektionerna har kunnat återuppta viss verksamhet under året med hänsyn tagen till 
då gällande Covid-restriktioner.  

 mer kvalitetssäkrad medlemsfakturering via MyClub 
 sålt flera reklamskyltar 
 bättre uppföljning av reklamskyltar via MyClub för fakturering 
 vi har fått en gåva från en medlem på 100 000 kr. Gåvan ser ni i resultaträkningen 

och i not 2.  
 

Framtida utveckling 
Den ökade medlemsavgiften för familj samt enskild medlem samt införandet av lägre 
medlemsavgift för seniorer (=från det år man fyller 65år) kommer att påverka intäkterna 
under 2022. 
 
 

Styrelsen 
Karin Stenberg (ordförande), Stina Andersson (sekreterare), Lovisa Hedmo (kassör), Johan 
Hedman, Robert Auer, Karin Ohlström, Alf Gustavsson, Therese Söderin (suppleant) 
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Sektionen Bordtennis 
Inget material inlämnat inför årsmötet 
 

Sektionen Fotboll klar 
Kort om verksamheten 
 
Sektionen Fotboll driver seniorfotbollen för Börje SK. Sektionen vänder sig till män/kvinnor i 
närområdet, men har dom senaste åren bara haft ett herrlag och kommer även vara så 
under 2022. Vi har 45st aktiva spelare inom sektionen och 3st ledare i staben. 
 
Händelser under räkenskapsåret 
 
Effekterna av pandemin hade både sportslig och ekonomisk påverkan. Vi hade enkelserie 
med hälften så många matcher och vår största intäkt ”Ekebybodamarknaden” blev inställd.  
 
Finansiella resultat 
 
Sektionen har ett positivt resultat för året. Orsakerna är enkelserie och kompensationsstöd. 
 
Framtida utveckling 
 
Kortsiktigt finns det en osäkerhet inför säsongen 2022 med antal matcher och 
Ekebybodamarknaden som kan påverka det finansiella resultatet. På lång sikt ser vi ett 
behov av att skapa en robusthet i ekonomin via återkommande intäkter. Längre samarbeten 
med sponsorer och hitta nya intäktsmöjligheter.  
 
Styrelsen 
 
Vi har en ny styrelse för 2022 med Robert Auer, Åsa Dessle, Marcus Asserdal, Per-Olov 
Danielsson och Wilhelm Widerholm.  
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Sektionen Motion klar 
Kort om verksamheten 

 
Målet är att stimulera fler Börjebor och andra att motionera och utnyttja 
de aktiviteter och faciliteter som erbjuds.  

Vi har kunnat genomföra Börje i spåret med ”en twist” under sommaren, vilket vi är mycket 
glada över. Vi har även vid ett par tillfällen erbjudit möjlighet till att träna löpning i grupp samt. 
Motionsgymnastiken har hållits under hösten i idrottsgården till stor glädje för de som 
deltagit. Under hösten har motionssektionen erbjudit barngymnastik för åldrarna 3-5 år.  

Händelser under räkenskapsåret 

 
Motionssektionen har genomfört 5 protokollförda möten på ett coronasäkert sätt.  
Några av sektionens aktiviteter för medlemmarna har kunnat genomföras, såsom Börje i 
Spåret och några gemensamma löpträningar under våren/sommaren. Under hösten 
genomfördes motionsgympa/styrketräning i Idrottsgården. Barngymnastik under fem 
söndagar var en väldigt uppskattad aktivitet som var välbesökt.  
 
Nybyloppet planerades att ersättas av Börje-Loppet, ett skidlopp för barn och ungdomar upp 
till och med 12 år, men på grund av rådande snöförhållanden  
Kyrksvängen genomfördes på ett coronasäkert sätt. Vi ändrade anmälningsförehavandet och 
även tidtagningen förändrades.  De utsatta kontrollerna finns kvar i Börjeskogarna, så man 
kan orientera i en form av HittaUt här i Börje.  

Cykelaktiviteterna har pågått under året, både för vuxna och ungdomar/barn. 

Motionsdansen har genomförts med lite olika deltagarantal på träffarna.  

Finansiella resultat 

 
Då det varit färre aktiviteter med färre deltagare under året så har både inkomster och 
kostnader hållits på en låg nivå. Men några intäkter från gympa, försäljning av kartor till 
HittaUt, motionsdans samt försäljning av de fina bufflarna har vi fått in.  
Börje I Spåret är en aktivitet som går + / - 0 då intäkterna går till priser. 

Framtida utveckling 

 
Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan ta oss ur denna pandemi och att vi kan arrangera 
alla planerade aktiviteter som vanligt igen under året: 
Kyrksvängen, Hälsodagen, Börje i Spåret, gymnastik i Idrottsgården, orienteringskurs samt 
kunna planera för nya aktiviteter såsom en terrängserie för ungdomar bl.a.  

Styrelsen 

 
Karin Hahlin-Ohlström, Peter Sandell, Rebecka Auer, Maria Dessle, Irina Gyllenhammar, Alf 
Gustavsson 
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Sektionen Ridning klar 
 
Kort om verksamheten 
I ridsektionen underhåller vi ridbana så att den är välfungerande för 
hästar och ryttare. Det finns hindermaterial och dressyrstaket att använda vid ridbanan. 
 
Händelser under räkenskapsåret 
Ridbana har hyrts ut till olika ekipage. Corona pandemin har även under 2021 påverkat 
verksamheten negativt då vi inter hyrt ut ridbanan till några större aktiviteter.  
 
Vi lånade ut vår ridbana till Backuckeloppisen som anordnades av klubben. Den stora 
ridbanan nyttjades av säljare och den lilla ridbanan fungerade som parkering. 
 
Finansiella resultat 
Då sektionen sedan 2017 inte är en egen resultatenhet så redovisas sektionen i 
huvudstyrelsens resultat. 
 
Framtida utveckling 
Ridsektionen är en liten verksamheten och vi kommer att fortsätta att hyra ut ridbanan i 
första hand till häst och ryttare. Vi ser gärna att ridbanan används till annan verksamhet. 
 
Styrelsen 
Jenny Jansson och Stina Andersson  
 
  



BSK förvaltningsberättelse 2021 

Sektionen Tennis  
Kort om verksamheten 
Sektionen eftersträvar att under säsongen tillhandahålla utmärkta banor 
för tennisspelare. 
 
Händelser under räkenskapsåret 
Året har löpt friktionsfritt med många bokningar. Inget behov av 
reparationer eller ersättningar. Inga nya investeringar. 
 
Finansiella resultat 
Resultatet är gott med en större kassabehållning beroende fr.a på låga kostnader och inga 
investeringar. 
 
Framtida utveckling 
Se verksamhetsplan 2022. 

 
Styrelsen 
Består av Finn Elsrud (ordf), Staffan Jacobson, Jörg Schubert, Ove Bergwall, Joakim 
Karlsson, Daniel Wennberg.  
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Sektionen Ungdomsfotboll 
Kort om verksamheten 
Börje ungdomsfotboll främjar fotbollens roll som lagsport för 
ungdomar. Ett mål är att social gemenskap kan gå hand i hand 
med idrottsliga prestationer och att alla ungdomar känner sig välkomna.  
 
Vi vill stimulera fotbollsintresset genom att erbjuda en positiv och väl organiserad 
ungdomsverksamhet under ledning av engagerade och efter hand väl utbildade 
ledare. 
 
Ungdomsfotbollen består av sex lag för barn födda 2007- 2014. Totalt har ca 90 
ungdomar deltagit i sektionens aktiviteter. Sektionen har haft fyra styrelsemöten, 
inklusive två lagledarmöten till vilka samtliga ledare/tränare och lagföräldrar har 
kallat. 
 
Händelser under räkenskapsåret 
Ledarutbildning  
Ungdomsfotbollen i Börje eftersträvar att sektionens tränare genomgår utbildning enligt 
Upplands Fotbollsförbunds riktlinjer. Alla tränare har anmodats att genomgå denna 
utbildning. Under verksamhetsåret 2020 har UFO inte kunnat erbjuda ledarutbildning på 
samma sätt som tidigare verksamhetsår till följd av SARS-CoV-2. 
 
Domarutbildning 
Ungdomsfotbollen i Börja har deltagit vid domarutbildning. Robert Auer och Elsa Karlsson 
har genomgått domarutbildning för att erhålla licens för att döma vid seriematcher.  
Domarutbildning för ungdomar, som normalt genomförs på våren av Robert Auer har inte 
kunnat genomföras till följd av pandemin.  
 
Fotbollsskola 
Fotbollsskolan genomfördes detta år midsommarveckan och var den 23:e i ordningen. 
Organisatör för skolan detta år var Alva Forslund som tillsammans med tio ungdomar från 
trakten ansvarade för skolans verksamhet. Totalt deltog ca 75 barn mellan åldrarna 6 – 12. 
Helhetsbedömning är att fotbollsskolan höll god kvalitet även detta år och UFO tackar de 
engagerade ungdomarna som gjort denna aktivitet möjlig.  
 
Fotbollensdag 
Fotbollensdag brukar arrangeras i slutet av augusti men detta år ställdes den in till följd av 
SARS-CoV-2. 
 
Kioskverksamhet 
Kioskverksamheten har varit i stort sett obefintlig. Detta till följd av att all kioskverksamhet 
upphörde som ett resultat av FHM rekommendationer. Kiosken kom dock att fyllas på med 
nya produkter precis innan den stängdes. Dessa produkter har använts under 
genomförandet av fotbollsskolan. 
 
Finansiella resultat 
Ungdomsfotbollens ekonomi har sargats av det förändra förutsättningarna för att bedriva 
ungdomsfotboll.  
 
Den påbjudna distanseringen har begränsat närståendes möjligheter att vistas vid Fjälliden 
under ungdomarnas träningar och matcher. En sinande kundkrets för kiosken samt tillslut 
FHM rekommendation att upphöra med försäljning resulterade in avsevärt  
minskade intäkter för sektionen.  
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Även andra intäkter har minskat till följd av pandemin men till en mindre del. Parallellt med 
de minskade intäkterna har emellertid också utgifterna minskat, också som ett resultat av 
begränsningar i verksamheten som följd av FHM rekommendationer.  
 
I denna kontext kan vi konstatera att den totala balansen för ungdomsfotbollen ändå inte 
avvikit uppseendeväckande mycket. Vi har omsatt mindre men är i stort sett i balans med 
räkenskapen.  
 
Framtida utveckling 
Den rådande pandemin men SARS-CoV-2 har gjort det svårt att förutspå hur kommande års 
verksamhet kommer att se ut. Samhällets åtgärder för att begränsa smittspridning och den 
vaccinationsstrategi som regionerna lagt upp med möjligt avslut till mitten av sommaren ger 
ändå hopp på att mycket av den verksamhet som varit tvungna att ställa in under 2020 skall 
kunna genomföras under 2021.  
 
Vi ser 2021 som ett år då vi åter kan genomföra utbildning av domare och ledare samt 
erbjuda verksamhet för barnen i form av Fotbollsskola, Fotbollensdag och kioskverksamhet. 
Ungdomsfotbollen kommer under 2021 att verka för att upprätthålla de nuvarande lagens 
aktivitet och deras seriespel. 
 
Ungdomsfotbollen vill rekrytera nya unga ledare att utöka lagens antal och verksamhet. 
Erfarenheter från tidigare år talar för att rekrytering av unga ledare är en väldigt betydelsefull 
verksamhet som brukar ge ett stort mervärde. Unga ledare är väldigt uppskattade av 
ungdomarna i lagen, föräldrarna och de seniora ledarna. Vi hoppas på att utökat arbete med 
de ungdomar som nu har börjat i herrlaget.  
 
I Börje sport klubb finns det många engagerade ledare för ungdomsfotboll. Dessa är 
ungdomsverksamhetens ryggrad och vi vill därför framföra vårt och alla barn med föräldrars 
stora tack för ett väl genomfört verksamhetsår trots de utmaningar det har bjudit på. Vi ser 
med stor glädje fram emot kommande säsong. 
 
Styrelsen 
Robert Auer (ordförande), Moa Asserdal (kassör), Carin Åberg (kioskansvarig),  
Andreas Werner (materialansvarig), Martin Blixt (sekreterare) 
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Resultaträkning 

 
 
  

Not

Intäkter
Verksamhetsintäkter 172 686   259 579   
Reklamintäkter 108 820   81 955   
Lotteri 29 436   9 649   
Försäljningsintäkter 59 084   2 990   
Medlemsavgifter 151 259   47 235   
Klubbnytt/Klubbtidning 0   8 000   
Bidrag 1 496 390   368 528   
Fjälliden uthyrning 0   40 000   
Övriga intäkter 2 145 828   0   

Summa intäkter 1 163 502 817 936

Kostnader
Verksamhetskostnader -237 611   -193 180   
Lotterier -12 696   -3 995   
Försäljningskostnader -171 805   -99 318   
Reklamkostnader -4 751   -31 330   
Fjälliden -324 151   -223 505   
Övriga kostnader -36 547   -68 521   
Personalkostnader -39 120   -189 455   
Avskrivningar -33 983   -45 083   

Summa kostnader -860 664   -854 388   

Verksamhetens resultat 302 838   -36 453   

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader och intäkter -12 061   -7 324   
Årets skatt 0 0

Årets resultat 290 777   -43 777   

20202021
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Balansräkning 
 Not 2021-12-31 2020-12-31 

      

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Markanläggning 3 168 872    200 205    

Maskiner 4 38 198    40 848    

      
Summa anläggningstillgångar  27 070  241 053    

      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar  12 625  0    

Övriga fordringar    10  
Skattefordringar  2 832    580    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 2 291    12 416    

Likvida medel  928 441    642 344    

Summa omsättningstillgångar  946 190    655 340    

      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 153 260    896 393    

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Balanserat kapital  707 523  751 300    

Årets resultat 6 290 777    -43 777    

Summa eget kapital  998 300    707 523    

      
Obeskattade reserver      
Avsättning reparationsfond  140 479    140 479    

Kortfristiga skulder      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 14 481     48 391    

      
Summa skulder  14 481    48 391    

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 153 260    896 393    
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Noter 

 2021  2020  

Not 1     Bidrag   
Kommunala aktivitetsbidrag 147 020    101 231    

Driftsstöd 225 052    199 110    

Medlemsstöd och kvalitetspoäng 35 910    8 853    

Skötselbidrag elljusspår 36 000    27 000    

Övriga bidrag 52 408    532 333    

Summa: 496 390    368 528    

     

Not 2     Övriga intäkter     

Gåva testamente 100 000  0  
Kostnader att vidarefakturera 0    0    

Övriga ersättningar och intäkter 45 828    0    

Summa: 145 828    0    

     
 
 2021-12-31 2020-12-31 
Not 3     Markanläggning     

Ingående anskaffningsvärde 638 428    638 428    

Årets investeringar 0    0    

Försäljningar och utrangeringar 0    0    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 638 428    638 428    

     
Ingående avskrivningar enligt plan -438 223    -406 890    

Försäljningar och utrangeringar 0    0    

Årets avskrivning -31 333    -31 333    

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -469 556    -438 223    

Bokfört värde 168 872    200 205    

     
Not 4     Maskiner     
Ingående anskaffningsvärde 425 170   425 170    

Årets investeringar 0    0    

Försäljningar och utrangeringar 0  0    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 425 170    425 170    

     
Ingående avskrivningar enligt plan -384 322    -370 572    

Försäljningar och utrangeringar 0    0    

Årets avskrivning -2 650    -13 750    

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -386 972    -384 322    

Bokfört värde 38 198    40 848    

     
Not 5     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     
Förutbetalda kostnader 791  0    

Upplupna intäkter 1 500    12 416    

Summa: 2 291    12  416    

     
       

Not 6    Eget kapital och fördelning av årets resultat   
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Sektion Ingående balans Årets resultat Utgående balans 
2020-12-31  2021-12-31  

Huvudstyrelsen   191 382      

Fotboll   7 909      

Ungdomsfotboll   39 668      

Tennis   47 769      

Motion   4 049      

       

Summa: 707 523    290 777    998 300   
       

       
 
 2021-12-31  2020-12-31  

Not 7     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

   
Semesterlöneskuld 0    35 900    

Upplupna löner 0    0    

Övriga upplupna kostnader 14 481    12 491    

Summa: 14 481    36 175    
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Medlemmar 
Klubben hade under året 519 st. medlemmar som betalat medlemsavgiften, enskilt eller via 
familjemedlemskap.  

Totalt sett har betalande medlemsantal ökat med 157st. under 2021. Det är en ökning med 
43% av aktiva betalande medlemmar från föregående år. Under 2020 tappade vi ca 40% av 
våra medlemma, troligen på grund av inställd verksamhet på grund av Covid-19. 
 

Det är mycket glädjande att se att medlemmarna har återvänt till klubben och att 36 st. helt 
nya medlemmar i klubben tillkommit under året. 

 
 
 
Undertecknat av styrelsen Uppsala 2022-03-27 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Karin Stenberg    Lovisa Hedmo 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Stina Andersson     Johan Hedman 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Alf Gustavsson    Robert Auer 
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Karin Ohlström  
 


