
 
 
 
 
 

Bilaga till årsmöte 2018 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÄNGBY IF 
Verksamhetsåret 2017 
 
Ängby IF:s sittande styrelse, framröstad på årsmöte 2017-03-07, samt extra årsmöte 2017-05-16, 
avger här en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017, 20170101 – 20171231. 
 
Ängby IF:s styrelse har haft följande sammansättning 2017-03-07 till 2017-12-31  
Ordförande Fredrik Mattisson (sjukskriven från 2017-07-01) 
Vice Ordförande, ledamot 3 Veronica Jakobsson (Avgick 13/10-17) 
Sekreterare, ledamot 2 Jonas Wettergren 
Kassör, ledamot 6 Jonas Oreland (Vald på extra årsmöte 16/5-17)  
Ledamot 1 Morgan Åkerblom (Avgick 17/1-18) 
Ledamot 4 Rolf Holmskär 
Ledamot 8  Kenneth Werbes (Vald på extra årsmöte 16/5-17, Avgick 13/9-17  
Ledamot 5 Billy Harkness (Vald på extra årsmöte 16/5-17) 
Ledamot 7 Stuart Lascelles(Vald på extra årsmöte 16/5-17) 
Suppleant 1 Jonas Ahnve (Vald på extra årsmöte 16/5-17) 
Suppleant 2 Vakant 
Suppleant 3 Vakant 
 
Föreningens revisorer har varit följande: 
Revisor 1 Fredrik Eliasson 
Revisor 2 Peter Hamnström 
Revisorssuppleant Vakant  

  
Firmatecknare under året har varit Fredrik Mattisson och Jonas Oreland, var för sig. 
 
Nyckeltalen för året 2017:  

- Medlemmar 1 356st  
- Fotbollsspelare 1 044st 
- Innebandyspelare     396st 
- Ledare fotboll      228st 
- Ledare innebandy     93st 

  
Styrelsen har sedan årsmötet, 2017-03-07, haft tretton protokollförda styrelsemöten. 
Inom Ängby IF har verksamheten bedrivits inom två sektioner, fotbollssektionen och 
innebandysektionen.  
 
Föreningen 
Styrelsen har under året gjort en omorganisation för att kunna ge ledare och aktiva en bättre grund 
att kunna bedriva verksamhet på. Bland annat så är målsättningen med förändringen är att skapa rätt 
förutsättningar för effektiv administration, kommunikation och utveckling av vår förening för alla 
ledare och spelare i fotboll och innebandy.  
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Styrelsen har infört ett intranät med Google Apps for Non Profit, detta innehåller 
lagring/dokument/kalkylark/epost mm. 
 
Styrelsen har bytt till en ekonomibyrå med syftet att 

- spara pengar genom effektivare hantering av faktura/ekonomi/bokföring  
- öka tillgängligheten på ekonomiska nyckeltal 
- separera bokföringen fotboll/innebandy för bättre styrning & kontroll. 

 
Idrottsverksamheten 
Den idrottsliga verksamheten inom respektive sektion beskrivs nedan.  
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i balans och resultaträkning samt revisorsberättelse redovisas 
separat. 
 
Sponsorer 
På sponsorsidan kvarstår två guldpartners, Stiftelsen Dunross & Co och ICA Supermarket Bromma, 
och bägge har sina logotyper tryckta på våra matchtröjor i fotbollen. 
 
Sektionsarbetet var 2016 års mål att utveckla och arbetet fortsatte under 2017. 
 
Fotbollssektionen har under 2017 varit under omstrukturering. Under hösten 2017 togs beslut att 
anställa en sportchef, med målet att starta upp sektionen när han tillträtt. Sportsligt så har både dam 
och herrlaget spelat vidare i division 3. Knatteskolorna och fotbollsskolorna har i stort sett varit 
fullsatta och kommer ge många nya medlemmar på sikt. Nytt för i år var att vi provade och mixa 
flickor och pojkar i knatteskolan, det gick över förväntan och kommer utvärderas till nästa säsong. 
När det gäller tillgång på planer så har vi en pågående dialog med bokningen och hoppas att den nya 
sportchefen kan ta över diskussionerna och se till att vi som förening får den tillgång till plantider 
som vi hoppas på och har rätt till. 
 
Innebandysektionen har under 2017 strukturerat om sig till färger utefter ålder och arbetet pågår. 
För att få en hållbar utveckling även i innebandyn har en sportchef för innebandyn anställts. 
Under hösten så arrangerade klubben ett föreningsläger i uppsala som var mycket uppskattat och 
som vi förhoppningsvis kommer fortsätta med att arrangera. Vi engagerar 
barn och ungdomar i lag från våra yngsta födda 2010 till vårt äldsta flicklag födda 1999. Vi 
har även ett seniorlag med ca 15 medlemmar som spelar seriespel i division 5. 
Under föregående år startade vi upp ett veteranlag öppet för alla våra vuxna medlemmar. 
Laget spelar i veteranserien födelseår 1980 eller äldre. 
Vi gick ur föregående säsong med fler utbildade ledare i innebandyförbundets grundkurs 
och påbyggnadsutbildningar än tidigare, känns tryggt att bygga en framtid på. 
En av sportchefens uppgifter blir att diskutera samt hitta modeller i hur vi skall kunna skapa en 
attraktiv förening där vi kan behålla våra barn och ungdomar långt upp i åldrarna och därigenom 
skapa långvarigt intresse för idrott och rörelseglädje. 
Det största frågorna vi som förening och sektion arbetar med är förstås att skapa bra 
anläggningstillgångar för vår verksamhet. Vi saknar fortfarande en vettig tilldelning av 
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träningstid i stor hall med sarg. Trots att vi växer som sektion med fler aktiva spelare 
krymper tillgången i motsatt riktning. Det innebär att våra seriespelande lag har en stor del 
av sin träningstid i små gymnastiksalar. Med stort engagemang från våra ledare får vi till 
teknikträning och en utvecklande verksamhet för våra ungdomar men vi behöver mer tid i 
bra hallar på rätt tider för att närma oss de förutsättningar många av lagen vi möter i vårt 
seriespel kan ta för givet. 
 
Vi har fortsatt svårt att få medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet vilket leder till hög 
belastning på några få ”eldsjälar”. 
 
Uppföljning av verksamhetsplanen för 2016 
2016 års mål var att:  

- Implementera Ängbymodellen och genom det genomlysa föreningen och upprätta en 
utbildningsplan för samtliga ledare och förtroendevalda 

 
Då målet inte nåddes 2016, har föreningen arbetat vidare under 2017. 
 
Bromma i feb 2018 
 
Ängby IF 
För styrelsen 
 
 
Jonas Wettergren  
Sekreterare 
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