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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÄNGBY IF 
Verksamhetsåret 2015 
 
Ängby IF:s styrelse avger här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015, 
20150101 - 20151231. 
 
Ängby IF:s styrelse har haft följande sammansättning 2015-01-29 till 2016-02-18 
Ordförande   Fredrik Englund  
Vice Ordförande, ledamot 6 Erik Torstensson   
Sekreterare   Thomas Björkman(adjungerad) 
Kassör, ledamot 7  Peter Hamnström  
Ledamot 1   Annika Porsmark 
Ledamot 2   Johan Börjesson (Begärde utträde före sommaren) 
Ledamot 3    Ann-Sofi Olsson 
Ledamot 4   Vakant 
Ledamot 5   Johan Mattsson 
Ledamot 8    Vakant 
Suppleant 1 Mia Petré-Lennerman (Veteran och 

supporterföreningen) 
Föreningens revisorer har varit följande: 
Revisor 1  Vakant 
Revisor 2   Vakant 
Revisorssuppleant Fredrik Eliasson                                           
         
Firmatecknare under året har varit Fredrik Englund och Peter Hamnström, var för sig. 
 
Nyckeltalen var per 2015-12-31:  

- Medlemmar  1 595st   
- Fotbollsspelare  1 003st 
- Innebandyspelare       491st 
- Ledare fotboll       264st 
- Ledare innebandy      111st 

   
Styrelsen har under året haft elva protokollförda styrelsemöten. 
Inom Ängby IF har verksamheten bedrivits inom två sektioner, fotbollssektionen och 
innebandysektionen.  
 
Idrottsverksamheten 
Den idrottsliga verksamheten inom respektive sektion, hänvisas till sektionsspecifika 
bilagor, se bilaga 3 och 4. 
 
Ekonomi 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar vi till av styrelsen avgiven resultatrapport 
respektive balansrapport.  
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Uppföljning av verksamhetsplanen för 2015 
Sektionsarbetet  
Fotbollssektionen har varit under 2015 varit under omstrukturering och beslut har tagits 
utanför sektionen av styrelse eller kansli. Arbetet med omstruktureringen pågår in i 2016.   
Innebandysektionen har under året strukturerat om sig till färger utefter ålder och arbetet 
pågår in i 2016.  
 
Vi har fortsatt svårt att få medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet vilket 
leder till hög belastning på några få ”eldsjälar”.  
 
Årets mål var att:  
Skapa förutsättningar för respektive sektion att: 

- utveckla sin respektive sektion 
- förverkliga idéer och mål 
- förenkla/rationalisera administrationen för att kunna lägga mer tid på 

kärnverksamheten, ungdomarna och idrotten    
- utbilda ledare 

 
Då målet inte nåddes föreslås att arbetet fortsätter att vara målet för 2016 års arbete inom 
sektionerna.  
 
Nytt fokus på utveckling av föreningen  
Kansliet har fortsatt arbetet med att säkerställa att föreningen är kostnadseffektiv med 
träningstider, material och utbildningar. Vi har en ökat våra ekonomiska medel från RF, 
staden och idrottslyftet. Vi har även en god betalningsvilja för våra avgifter.  
 
På sponsorsidan har två större aktörer tillkommit som bas för våra framtida sponsoravtal 
och där de startas upp från årsskiftet 2015/2016. Stiftelsen Dunross & Co är inte bara en 
sponsor utan är en garant för en god värdegrund då de har tydliga riktlinjer för sitt stöd till 
föreningen.  
 
Ängbymodellen beslutades av styrelsen i april.  
Införandet av Ängbymodellen delegerades till sektionerna.    
 
Stora Mossenhallarna har utrustats med förråd under sommaren och är mycket uppskattat 
av våra lag.     
 
Strax före sommaren kom vi överens med staden om ett 10 årigt markarrende för Ängby IP 
3 och fick vårt idrottslyft godkänt av RF för att anlägga en 7-manna konstgräsplan. 
Konstgräsplanen anlades under oktober månad och blev spelklar till vecka 46. Planen är 
linjerad med tre 5-manna planer och en 7-manna plan. Driften av Ängby IP 3 sköts nu av 
Ängby IF i tio år framåt.  
 
Under året har flera möten med staden och förbunden skett angående träningstider och 
bristen på anläggningar i Bromma.   
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Den sportsliga verksamheten 
Gemensamt för våra sektioner är att vi växer i antal spelare, ledare och lag och årets 
målsättning att öka samarbetet mellan ungdom och senior har gett goda effekter och till 
säsongen 2016 har vi täppt till luckan även på pojksidan mellan ungdom och senior i 
fotbollen. I innebandyn är vi nu nära att täppa till luckan men vi är inte där ännu.  
Knatteskolan är populärare än någonsin i bägge sektionerna och våra fotbollsskolor och 
innebandycamper har stort deltagande.  
Samarbetet med Svenska Fotbollsakademin fortsatte och vi startade även fotbollscamper 
för våra äldre spelare under två veckor.    
 
 
 
Bromma i februari 2016 
 
Ängby IF 
Styrelsen 
 
 
 
Fredrik Englund                            Ann-Sofi Olsson   Peter Hamnström 
 
 
Annika Porsmark Erik Torstensson  Johan Mattsson 
 
 
Mia Petré Lennerman    


