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Hässelby SK Fotbollsförening 2021 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsens ansvarsområden 

 
Berndt Norrby Ordförande Herr, HJ, Diplomerad Förening, 

Alliansstyrelsen 

Emma Duxbury Vice Ordförande Dam, DJ, Flick 

Marie B. Flensborg Kassör Alliansstyrelsen 

Susanne Aspling Sekreterare Sociala Fonden, Samverkan Stadsdelen 

Björn Winström Ordinarie ledamot Anläggning, Avtal, Pojk 

Pontus Ros Ordinarie ledamot Ungdomsrepresentant 

Frida Torbiörnsson Suppleant Sponsorgruppen, Pojk 

Joakim Sternås Suppleant Herr, HJ 

  

Kansliet 
 
Fredrik Meyer Verksamhetsansvarig 

100% 

Adjungerande i styrelsen, 

Redovisning/Ekonomi samt Alliansens 

redovisning 

Claudio Pereyra Sportchef 100% Adjungerande i styrelsen, Ledar-

/Spelarutveckling, Sociala Medier 

 

Ledare/tränare för seniorlag under 2021 
 

Herrlag Damlag 

Pelle Gunnarsson Borgå Javier Fernandez 

Mattias Senatore Mikail Koyuncu 

 
 

Fotbollsåret 2021 – Styrelsens verksamhetsrapport  
 

Året 2021 blev ett fortsatt utmanande år för klubben pga Corona-pandemin. 
Vi har som tidigare noga följt händelseutvecklingen och 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, RF, SvFF och StFF. 
Anpassade träningar, publikfria matcher, inställda cuper och evenemang har 

varit en del av vår vardag. 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 genom stor flexibilitet lyckats med att hålla en hög 

servicenivå gentemot ledare, spelare, föräldrar och styrelse. 
 

Självklart också ett stort TACK till alla ledare och tränare som hållit igång 
lagen på bästa möjliga vis trots uteblivna cuper mm. Vi längtar tillbaka till 

det normala med mer publik på våra matcher och där alla våra cuper och 

arrangemang återigen kan genomföras. Säkerligen är det många lag som 
längtar till träningsläger och cuper! 



Under 2021 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 även erbjudit: 
 

• Extraträning för åldersklasserna 10-12 år utöver träning med ordinarie lag. 

• Målvaktsträning för flickor och pojkar 10-12 år. 

• Vi har erbjudit inspirerande föreläsningar om ledarskap, målvaktsutbildning mm. 

• Vi har erbjudit våra tränare stöd i form av träningsbesök inkl. feedback och tips. 

 
Under året har vi uppdaterat vårt policydokument samt delat ut foldern 

”Våra Värderingar” till nytillkomna spelare och ledare.  
En fortsatt viktig aktivitet är att alla ledare, anställda samt styrelse- 

medlemmar skall inkomma med registerutdrag ur belastningsregistret med 
några års mellanrum. Detta är rekommendationer/krav från RF och BRIS för 

att skapa en tryggare barn- och ungdomsidrott  
 

Mellan lagen och årskullarna jobbas det kontinuerligt med rotations- 

träningar. På ungdomssidan finns fortsatta utmaningar med att behålla 
spelare längre upp i åldrarna. För att stärka klubbkänslan tror vi att ett 

ungdomsråd kan vara rätt väg att gå. Initiativ har tagits för att samla ett par 
spelare från varje lag till uppstartsmöte för att diskutera behov och 

möjligheter till större delaktighet i klubbens utveckling. 
 

Fotbollsskolan 2021 hade detta år drygt 130 barn per vecka och gav 
samtidigt ett 30-tal HSK-ungdomar ledarjobb. Nybildade lag F15/P15 hälsas 

särskilt välkomna. Våra 3 sommarlägerveckor är mycket populära. Ett 75-tal 
barn har samlats varje vecka, 225 barn totalt, tillsammans med ett 15-tal 

ledare som gärna återkommer år efter år. 
   

Integration är ett område som vi behöver jobba vidare med och försöka 
utveckla. Samverkan med stadsdelen Hässelby/Vällingby är ett led i detta 

och som vi hoppas kunna bära frukt framöver. Det är bra att dialogen har 

etablerats men änsålänge inga konkreta projektsamarbeten. 
 

Vi är tacksamma och 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 även detta år varit stängt pga pandemin. 
 

Styrelsen har haft 8 st protokollförda sammanträden. Stämningen i 
föreningen, i styrelsen, hos ledare och spelare har varit bra trots fortsatta 

restriktioner. Nu hoppas vi på att vi kan fokusera på klubbens utveckling. 

 
Medlems- och spelarutveckling 
 
Vi har under 2021 haft 915 st aktiva spelare 6 – 20 år, 25 st seniorspelare 

21 år och uppåt samt ca 35 st Veteranspelare. Därutöver ca150 st ledare. 



Sportslig verksamhet 
 
Ungdom  

På ungdomssidan har vi slutfört serier med ett 60-tal lag i S:t Erikscupen.  
Vi försöker jobba med individanpassning för att spelare ska få rätt utmaning 

för den nivå man befinner sig på. Vi har även tryckt mycket på samarbete 
mellan lag gällande rotationträning och matcher. 

 
DJ 

Damjuniorerna med spelare födda 03/04/05 slogs ihop med damlaget för att 
få ihop numerären i det omstartade damlaget. 

 

Damer  
Med Javier Fernandez som ny huvudtränare för damlaget och med Mikail 

Koyuncu som assisterande fick vi få ihop en bra trupp och numerär som 
tränat ett par gånger i veckan. Laget lyckades vinna alla sina matcher och 

säkrade därmed en plats i div. 4. Grattis!  
 

HJ 
Någon Herrjuniortrupp hade vi inte under 2021.  

Däremot en U17-trupp under ledning av Sebastian Alcock och Beata  samt 
en J16-trupp med Mattias Senatore och Micke Wiman som ansvariga. 

Dessa totalt 40 spelare bildade i nov 2021 en ny HJ-trupp. 
 

Herrar 
Herrarna spelade vidare i Div.5. Det är tredje säsongen för Pelle Borgå som 

huvudtränare vilket skapar stabilitet. Detta avspeglas också i många jämna 

matcher inklusive bra numerär i träning. Laget placerade sig stabilt i mitten 
och hade möjlighet att hamna 4:a om man vinnit sista matchen. 

 

Egna arrangemang 
 
HSK-dagen 

Tradition sedan 2009 och som normalt går av stapeln i slutet av maj fick 

även detta år tyvärr ställas av kända skäl. 
 

Cuper  
Hässelby vårcup och Hässelby 9:an ställdes in även detta år. 

Hässelbycupen. I augusti var det dags för den 41:e upplagan av vår cup för 

7-12 åringar. 160 anmälda lag är mycket positivt jämfört med fjolårets 
”pandemiversion” med endast 60 lag. Vi hoppas att vi 2022 kommer tillbaka 

till tidigare nivåer, runt 200 lag. Arrangörsmässigt gick det mycket bra trots 

restriktionerna och ekonomiskt gav cupen ett bra överskott.  

Höstcupen för våra yngsta lag arrangerades även detta år i oktober. 

 

 

 



Fotbollsskola 
Fotbollsskolan för de yngsta i klubben, födda 2015-2016, samlade drygt 130 

deltagare. Ledare för skolan var spelare från våra äldre ungdomslag med 
vuxna huvudledare. Fotbollsskolan hölls på Hässelby IP och Hässelby 

Villastadskolans 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 under 3 sommarveckor på Hässelby Gårds BP.  
Utökningen till 3 veckor, v 25 ny, blev väldigt uppskattat och ledde till nytt 

deltagarrekord med totalt 225 barn i åldrarna 7 – 13 år. Duktiga ledare från 
herr/dam och juniorlagen tog hand om barnen och vi fick återigen massor 

utav beröm och uppskattning från barn och föräldrar. 
  

Utbildningsvecka och Ledaravslutning 
Utbildningsveckan med avslutande fest för våra ledare kunde äntligen 

genomföras. Årets föreläsare blev på grund av avhopp till slut hjärnforskare 
Torbjörn Vestberg och temat var ”I huvudet på världens bästa 

fotbollsspelare”. Ett otroligt intressant och roligt föredrag som verkligen kan 

rekommenderas. 
 

Sociala Fonden/HSK Fonden 

Under 2019 lanserades Sociala Fonden, #Vi är Hässelby, med hjälp utav 
donerade pengar och gåvor. Under 2021 har fonden bytt namn till HSK-

fonden och pengar har bl a gått till flera barn och ungdomar som 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. HSK är i starkt behov utav 

ytterligare 11-11 plan. 

 
 
 
 
 
 



Diplomerad Förening 
 
Under 2022 jobbar vi vidare med SvFFs aktiviteter för Diplomerad Förening. 

En hel del dokumentation gällande rutiner och fortsatt utveckling har vi tagit 
oss igenom gällande Inriktning/Ledarskap, Ledarförsörjning, 

Spelarutbildningsplan, Ekonomisk styrning, Kommunikation och Demokrati 
men kommittén jobbar vidare med återstående delar. Inget tidsmål är satt 

för när vi ska vara klara. 

 
Ekonomin  
 
Vi har fortsatt en god ekonomi i balans. 2021 slutade med ett överskott på 

200.559kr, vilket var högre än budgeterat. 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 
Torg. Som ett extra tack till alla tränare och lagledare så har nya 

träningskläder beställts för leverans 2022.  
 

Administration och kansli  
 
Kansliet 

Under året 2021 har Fredrik (Verksamhetsansvarig 100%) och Claudio 
(Sportschef 100%) jobbat på kansliet. Vi har inte behövt permittera våra 

anställda under pandemin men de har växelvis även detta år haft möjlighet 
att jobba hemifrån vid behov. 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 där mer tid läggs på att besöka lagen och coacha/utbilda våra 
tränare. 
 

 

Vi riktar ett stort TACK till spelare, tränare, lagledare, personal, ideella 
krafter, föräldrar, sponsorer och övriga supporters som under 2021 ställt 

upp för klubben både på och utanför planen. Viktigt att vi alla ser till att 
representera HSK Fotboll på bästa möjliga vis utifrån våra gemensamma 

riktlinjer och värderingar. 

 
Hässelby i mars 2022 /Styrelsen i Hässelby SK Fotboll 

 
 

 

 

Berndt Norrby Emma Duxbury Marie B. Flensborg 

 
 

 
 

Susanne Aspling Björn Winström Pontus Ros 



Aktivitetsplan och budget 2022 
 

Aktivitetsplan 

Övergripande aktivitetsplan för 2022 bifogas (även publicerad på hemsidan). 
Förutom ett naturligt fokus på vår löpande verksamhet och egna 

arrangemang ser vi följande fokusområden för det kommande året: 
 

• 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 
tränarhäfte för nya tränare. 

• Rekrytering till Fotbollsskola och bildande av nya kvarterslag. 

• Sommarläger. 
• Våra egna Cuparrangemang. 

• Utveckla Sponsorsamarbeten ytterligare. 
• Fortsätt marknadsföring av HSK Fonden mot medlemmar och 

sponsorer. 
• Hitta former för ett Ungdomsråd om behovet finns. 

• Uppdatera riktlinjer och policydokumentet – Fotbollsresan, HSK´s 
fotbollsfilosofi med hjälp utav tillsatt Sportkommitté. 

Vision, Mål, Filosofi, Identitet, Riktlinjer och Värderingar. 
• Jobba vidare i kommittén med SvFFs kriterier för Diplomerad 

Förening. 
 

Budget 
För 2022 budgeterar vi för ett litet underskott pga osäkerhet cup intäkter.  

 

 
 

 
 

 


