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 ÅRET BÖRJADE TRÅKIGT  då vi tyvärr blev utsatta för inbrott i våra 
klubblokaler. Mycket energi gick åt till att återställa lokalerna som 
fick stora materiella skador.

Från och med januari 2017 har IFK Viksjö en ny huvudsponsor i 
form av Bauhaus. Under året har vi också blivit antagna att få bidrag 
från Dunross stiftelsen till vår barn- och ungdomsverksamhet. 
Dessa två nya samarbetspartners tillsammans med mindre sponso-
rer som har tillkommit under året är viktiga för klubben. Sponsorer 
är och förblir en viktig inkomstkälla för föreningen så att vi kan 
erbjuda bra villkor i form av utbildningar, material och anläggningar 
till våra ledare och barn.

Som förening tog vi i början av året beslutet att införa utdrag 
från belastningsregistret för alla våra ledare oavsett lag eller roll i 
föreningen. Det är viktigt utifrån händelser vi ser runt omkring oss 
i samhället. Som förening kan vi aldrig frånskriva oss det ansvar 
vi har gentemot våra barn och ungdomar men vi kan förebygga så 
gott det går.

På ledarkonferensen i mars blev klubbens nya matchställ samt 
den nya utbildningsmodellen som vi har valt att kalla Viksjömodel-
len presenterade för våra tränare och ledare. Det är kanske en av de 
största händelserna i IFK Viksjös historia! Modellen har vi arbetat 
fram tillsammans med ledare och medlemmar i vår förening, men 
också tagit hjälp och bollat idéer med Stockholms Fotbollförbund 
och vår samarbetsklubb AIK. Detta är ett arbete som pågått i lite 
över 1,5 år. Det är en modell vi kan känna oss stolta över då det inte 
är många idrottsföreningar som har möjligheten att på ett tydligt 
sätt tala om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utbilda barn och 
ungdomar. Resultatet av Viksjömodellen kommer vi först se om 
några år, även om vi redan nu kan se många fördelar.

Efter sommaruppehållet fick vi veta att IFK Viksjö är den 
idrottsförening i Järfälla som har flest antal utövare oavsett idrott. 
Vi hoppas såklart att vi kommer växa när Viksjömodellen blir mer 
uppmärksammad utanför vår klubb. 

Vi har under året också satt igång det vi kallar för motionsfot-
boll. Ungdomar mellan 15-19 år får en möjlighet att spela fotboll på 
deras villkor. Tyvärr är det många som slutar med fotbollen i åld-
rarna 15-19 år och med motionsfotbollen hoppas klubben att vi kan 
erbjuda en verksamhet som ger dem möjlighet att bedriva intresset 
för fotboll längre.

Årets kanske roligaste händelse var när IFK Viksjö i november 
fick utmärkelsen Årets barn och ungdomsförening av Stockholms 
Fotbollförbund. Bland 180 barn och ungdomsföreningar i Stockholm 
blev IFK Viksjö utsedda till detta fina pris. Otroligt hedrande på 
många sätt men också ett kvitto på att det vi som förening jobbar 
med är rätt. På förbundets representantskapsmöte i november 
mottog föreningen diplom från Stockholms Fotbollförbund. 

För att involvera barn och ungdo-
mar i föreningen på ett bättre sätt 
har styrelsen under året beslutat 
att starta ett ungdomsråd. Det 
är viktigt för oss som förening 
att lyssna och göra barn och ung-
domar delaktiga i vår förening. 
Ungdomsrådet kommer ledas av 
Malva Medin som har sina rötter 
som tidigare spelare och ung 
ledare. Malva kommer utöver att 
sitta som ordförande i ungdoms-
rådet också ha en ordinarie leda-
motsplats i styrelsen.

I slutet av året klubbade kommunfullmäktige igenom att det ska 
läggas konstgräs på Sandvikskolans grusplan. När konstgräset 
är på plats kommer föreningen få bättre träningsmöjligheter. Det 
klubbades också igenom att Järfällavallen B ska få uppvärmd plan 
samt nytt konstgräs. IFK Viksjö har under året jobbat aktivt i dessa 
frågor mot Järfälla kommun. Detta är beslut som är viktiga för att vi 
ska kunna utveckla våra anläggningsfrågor och träningsmöjligheter. 

Trots ett stort engagemang av både ledare och spelare i damtrup-
pen fick vi i december tyvärr meddela att IFK Viksjö inte kommer 
att ha något damlag inför säsongen 2018. Beslutet fattades av dam-
spelarna tillsammans med föreningen efter att man trots ihärdiga 
försök inte fick ihop ett tillräckligt spelarunderlag till ett lag. Det 
visar på hur sårbar damfotbollen kan vara. Styrelsen beklagar att 
det inte finns ett underlag för ett damlag. IFK Viksjö lägger nu fokus 
på att bygga upp ordentligt underifrån och att man så snabbt som 
möjligt igen vill se ett damlag i seriespel.   

Som sagt ett händelserikt år! Styrelsen vill tacka alla spelare, led-
are, föräldrar och övriga ideelt engagerade i IFK Viksjö för deras 
insatser 2017. Utan engagemang blir det ingen idrottsförening. Sty-
relsen vill också tacka de anställda på kansliet för bra samarbete 
under 2017. IFK Viksjö är en välmående klubb på många sätt, ordning 
i ekonomin, Viksjömodellen och övriga styrdokument på
plats samt omläggning till konstgräs på Sandvik, så ser styrelsen 
ljust på framtiden.

 

STYRELSEN
IFK Viksjö

2017
  ETT AV DOM MEST HÄNDELSERIKA  

 ÅREN I IFK VIKSJÖS HISTORIA  

Ordförande Harald Skjölden. 
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STYRELSEN

IFK Viksjös styrelse har under året-utöver sina ordinarie uppgif-
ter- lagt mycket tid kring frågor om Viksjömodellen. Styrelsen har 
jobbat aktivt med Järfälla Kommun i anläggningsfrågor. Styrelsen 
har träffat politiker från olika partier. Styrelsen har genomfört 10 
styrelsemöten under året. 

Under året valde Fredrik Back ordinarie ledamot att lämna sty-
relsen. Fredrik var ansvarig VU Dam. Vid styrelsemötet i oktober 
meddelade ordförande Harald Skjolden att han hade informerat 
valberedningen  att  han inte stod till förfogande för omval som 
ordförande. 

MEDLEMMAR

Under 2017 var vi ca 1240 medlemmar varav ca 980 aktiva spelare 
(inklusive motionsfotbollen). Vi hade 68 lag anmälda i seriespel.

SPONSORER

Vi vill tacka våra sponsorer under året!

SHOPEN

Shopen hade öppet två ggr i veckan under säsongen och ca 2 ggr i 
månaden under lågsäsong.

Shopen drevs ideellt av våra eldsjälar Eva Hedengran, Ann-Marie 
Böhrens, Lena Lindgren och Barbro Östlund!

KANSLI

IFK Viksjös kansli har under året arbetat hårt. Mer om det kan ni läsa 
på sista sidan(sidan 10). 

CAFÉET

Vår uppskattade café-verksamhet har bemannats av  5- och 
7-manna lagen. Hela överskottet går till föreningen centralt.

Organisation
STYRELSENS  
SAMMANSÄTTNING    
Ordförande: Harald Skjolden

Vice ordförande: Katarina Lundquist

Kassör: Daniel Borkeby

Sekreterare: Elias Bulale

Övriga Ledamöter:
Peter Hedengran
Emma Messel
Mats Svärd
Peter Vesters
Fredrik Back (Avgått under året) 

Suppleanter: 
Johanna Åsman
Cecilia Lagerhäll

Revisorer: 
Karin Rosén
Peter Wallgren 
Suppleant: Börje Halin

IFK VIKSJÖS KANSLI    
Kanslichef: Anneli Gigg

Sportchef: Christian Stenhoff

Föreningskonsulenter: Mattias Lind-
ström, Lena Eriksson. 

Shopen: Eva Hedengran, Ann-Marie 
Böhrens, Lena Lindgren och Barbro 
Östlund

Cafeet drivs i regi av våra olika lag
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Resultatrapport IFK Viksjö
Materialkostnad över budget  då vi avsatt 40 000 kr utöver budget till ledarkläder, 70 000 kr till matchstrumpor till alla spelare i för-
eningen, samt Bauhaustryck av samtliga matchtröjor 60 000 kr (som inte var med i budget men täcks upp av ökad sponsorintäkt från 
Bauhaus). Kostnader för klubbhus överstigit budget då vi haft inbrott 70 000 kr som till stor del ersattes av försäkringsbolaget vilket 
redovisas under övriga intäkter 59 000 kr. Hela kostnaden för altantaket 100 000 kr är även bokförd på 2017.

Totala intäkter 2017

 INTÄKTER  UTFALL 2017  BUDGET 2017  %  AVVIKELSE 
MEDLEMS-/AKTIVITETSAVGIFTER  1 78 4 490  1 726 000  103%  58 490 

BIDR AG STAT OCH KOMMUN  964 608  973 000  99%  -8 392 

UTBILDNINGSBIDR AG  165 000  150 000  110%  15 000 

SPONSORER  349 000  249 000  140%  100 000 

SPORTGROSSEN (BONUS/KICK-BACK)  225 500  212 000  106%  13 500 

EVENEMANG/CUPER  662 060  627 000  106%  35 060 

CAFÉ  124 109  105 000  118%  19 109 

KLUBBSHOP  427 655  280 000  153%  147 655 

BINGO, BINGOLOTTO, SVENSK A SPEL  145 601  138 000  106%  7 601 

UTHYRNING KLUBBHUS  6 800  7 000  97%  -200 

ÖVRIGA INTÄKTER  59 68 8  0  59 68 8 

SUMMA INTÄKTER CENTRALT EX. LAGKASSOR  4 914 511  4 467 000  110%  447 511 

L AGINTÄKTER  1 454 8 42  1 400 000  104%  54 8 42 

SUMMA INTÄKTER CENTRALT INK. LAGKASSOR  6 369 353  5 867 000  109%  502 353 

 KOSTNADER  UTFALL 2017  BUDGET 2017  %  AVVIKELSE 
ANMÄLNINGSAVGIFTER , LICENCER  165 650  175 000  95%  -9 350 

DOMARKOSTNADER  141 102  160 000  8 8%  -18 898 

MATERIAL  669 143  522 500  128%  146 643 

TR ÄNINGSL ÄGER/ADMINKOST/FÖRENING-
STR ÄFFAR/RESOR 

72 222  107 800  67%  -35 578 

PL ANER , FÖRSÄKRINGAR , ÖVERGÅNGAR  290 758  349 500  83%  -58 742 

EVENEMANG/CUPER  498 355  472 000  106%  26 355 

CAFÉ  37 379  32 000  117%  5 379 

SHOP  369 279  240 000  154%  129 279 

KLUBBHUS (HYR A EL, M.M.)  402 400  211 500  190%  190 900 

KONTOR , TRYCK , PORTO, TELEFON  81 506  68 500  119%  13 006 

IT (MY CLUB, DATORKOSTNADER)  40 8 49  27 100  151%  13 749 

UTBILDNING  158 337  203 000  78%  -4 4 663 

BANK , R ÄNTA  56 138  39 000  14 4%  17 138 

LÖNER OCH ARVODEN  1 686 8 49  1 817 200  93%  -130 351 

TOTALT KOSTNADER EX. LAGKASSOR  4 669 966  4 425 100  106%  244 866 

L AGKOSTNADER  1 410 247  1 400 000  101%  10 247 

TOTALT KOSTNADER INK. LAGKASSOR  6 080 212  5 825 100  104%  255 112 

Totala kostnader 2017

TOTALT RESULTAT EX. LAGKASSOR  244 545  41 900  584%  202 645 

TOTALT RESULTAT INK. LAGKASSOR  289 140  41 900  690%  247 240 

TOTALT RESULTAT LAGKASSOR  44 595  0 

Resultat 2017



5

ifk viksjö  verksamhetsberättelse 2017

Balans- och resultatrapport
TILLGÅNGAR NOT 2017 2016

ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONSTGR ÄSPL AN 81 241 121 862

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

L AGER SHOPEN 223 023 238 167

K ASSA OCH BANK 1 616 943 1 168 419

KUNDFODRINGAR 12 037 4 000

OSÄKR A FODRINGAR 0 0

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 98 436 58 916

OCH UPPLUPNA INTÄKTER

ÖVRIGA FODRINGAR 4 8 41 899

1 955 279 1 470 401

SUMMA TILLGÅNGAR 2 036 520 1 592 263

SKULDER OCH EGET KAPITAL

EGET K APITAL

BUNDET EGET KAPITAL

EGET K APITAL 7 17 890 68 4 222

SKULD L AGK ASSOR 391 129 365 929

1 109 019 1 050 151

LÅNGFRISTIGA SKULDER

ANDR A L ÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVER ANTÖRSSKULDER 30 470 29 081

AVSÄTTNINGAR KOMMANDE KOST-
NADER

NOT 1. 470 383 110 000

SOCIAL FOND 29 904 32 249

UPPLUPNA KOSTNADER 35 827 249 619

OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

CHECKKREDIT (MA X. KREDIT 200 000) 0 0

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 7 1 7 78 62 296

 638 362 4 83 24 4

OBESKATTADE RESERVER 0 0

FRITT EGET KAPITAL

ÅRETS RESULTAT NOT 2 289 139 58 868

289 139 58 868

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 036 520 1 592 263

STÄLLDA PANTER INGA INGA

ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA

NOT 1 - AVSÄTTNINGAR KOMMANDE KOSTNADER

UNDERHÅLLSFOND KLUBBHUS 157 14 8 KR

LEDARKL ÄDER 160 000 KR

MATCHSTRUMPOR TILL ALL A SPEL ARE 70 000 KR

KVAR AVSÄTTNING MATCHTRÖJOR (FR ÅN BOKSLUT 2016) 83 235 KR

NOT 2.VAR AV SKULD TILL L AGK ASSOR 4 4 595 KR

RESULTATR ÄKNING 2017 2016 2015

NETTOOMSÄTTNING/INTÄKTER 6 369 353 6 217 273 5 852 18 8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 0 0

RÖRELSENS KOSTNADER -6 039 47 7 -6 117 7 19 -5 405 4 45

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 329 876   99 554 446 743

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

KONSTGR ÄSPL ANER -40 621 -40 621 -40 621

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 289 255   58 933 406 122

FINASIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

R ÄNTEINTÄKTER 4 50 153

R ÄNTEKOSTNADER -119 -116 -24

RESULTAT EFTER FINASIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 289 140   58 867 406 251

ÅRETS VINST 289 139 58 867 406 251

VAR AV L AGK ASSOR 4 4 595 25 200 365 929

ÅRETS VINST EX. LAGKASSOR 244 544 33 668 40 322

Revisorernas ord
Vi har granskat redovisningen, räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning av räkenskaperna 2017-01-01 – 2017-12-31.

Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

"Årsredo-
visningen har 

upprättats 
enligt gängse 

normer." 

Balansrapport 2017 Resultatrapport 2017
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 2017 HAR INNEHÅLLIT  både positiva och negativa sidor för flick och 
damfotbollen.

Det allra tydligaste tecknet för den negativa biten är avsakna-
den av ett damlag inför säsong 2018. Vi visste att det såg tufft ut 
redan i slutet av 2016 när säsongen 2017 skulle inledas.

Det stora problemet har varit för få damspelare där vi aldrig 
lyckats öka på truppens tunna underlag. Vi har jobbat med att få 
in spelare både utifrån men även få upp spelare inom förening där 
vi ansett det möjligt. Damlaget har haft lite av ”en in – en ut” under 
säsongen och en form av status-Q har rått. Tillslut blev det för tunt 
och inga tecken på att få in fler spelare fanns. De damspelare vi 
hade i laget har nu fortsatt sin spelarkarriär utanför IFK Viksjö.

Det vi sett under 2017 är bland annat effekten av tidigare förlorade 
årskullar, det tar tid att växa ikapp och fylla de hålen i organisatio-
nen som uppstår.

Det som ser positivt ut är att vi nu har en intakt åldersstege från 
F11 upptill damjuniorlaget som visserligen är ett ungt lag men ked-
jan är nu hel.

Vi måste och kommer framöver jobba för att denna åldersstege 
ska förbli intakt. Damjuniorerna behöver ett par år på sig för att i 

lugn och ro jobba och utvecklas 
för att så småningom kunna ställa 
ett nytt damlag på benen under 
IFK Viksjös flagg.

Utmaningen att behålla fler 
spelare längre blir som tydligast 
inom flickfotbollen då trupperna 
oftast inte är så stora och mycket 
känsliga för avhopp. Vi måste i 
tidig ålder bygga upp en norm där 
det är fullt naturligt att vandra 
mellan träningstrupper och ål-
dersklasser i match och träning. 
Vi har svårt att i varje åldersklass 

klara en utvecklande verksamhet på egen hand. Tillsammans är 
enda möjligheten att bygga en stabil verksamhet på sikt. Detta är 
en utmaning i en miljö där sociala strukturer är mycket starka där ”vi 
och dom” måste ersättas med endast vi.

Under 2017 har rotationsträning mellan åldersklasserna från F07 
upp till damjunior kommit igång. Vi bör under 2018 bygga vidare på 
detta koncept med fler gemensamma aktiviteter så som cuper, lä-
ger, matcher och andra aktiviteter vilka raderar ut osynliga gränser 
och istället bygger gemenskap. En större gemensam aktivitet för 
tjejerna i ungdomsverksamheten planeras att genomföras i början 
av 2019, förhoppningsvis blir den lyckad och kan följas av fler.

Under 2018 kommer vi bygga upp en stark damjuniorverksamhet, 
dels för att i framtiden kunna ställa ett damlag på benen men också 
för att yngre generationer ska kunna ha en målbild inom föreningen 
att sträva mot. 2018 innehåller många utmaningar för flickfotbollen 
inom föreningen vilka vi måste stå enade och starka kring, vi löser 
allt tillsammans och endast tillsammans!
 

CHRISTIAN STENHOFF
Sportchef

Dam och flickfotboll
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Christian Stenhoff, Sportchef. 
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 2017 HAR GÅTT SNABBT med bra verksamhet i alla ålderskullar. De 
sedvanliga sommarcuperna har besökts av våra lag med glädje och 
skratt i kölvattnet. Under året har också Viksjömodellen införts där 
bla en ny modell för hur och när vi slår ihop lag har tydliggjorts. 2017 
var det ålderskull 08:as tur med många förmöten där lagen förbe-
reddes för att i slutet av hösten slås ihop helt och hållet. På tjejsidan 
gjordes detta lite tidigare då antalet krävde det.

Under året har barn födda 2011 fått prova på att spela fotboll i IFK 
Viksjö under 5 tillfällen på våren och 5 tillfällen på hösten gratis. För 
att därefter starta upp ett lag ledda av föräldrar. Vi har under året 
också fått en dedikerad resurs i Sportrådet för nystartade lagen. 
Varmt välkommen Hampus Halvfarsson.

Under sommaren arrangerades också IFK Viksjös Fotbollsläger. 
1 vecka i början av sommaren och 1 vecka på slutet av sommaren. 
Fullsatt precis som tidigare år med många härliga barn med skratt 
och spring i benen. Våra unga ledare har under både knattefotbollen 
och fotbollslägrena varit föredömliga i uppträdande när de tagit 
hand om alla barnen.

Under året har flera cuper hållits i IFK Viksjös regi. Vi öppnade upp 
på våren med Bauhaus Vårcup för våra 9 åringar på flick- och pojk-
sidan. Under vårcupen fick också våra nyutexaminerade domare 
sina första matcher att döma vilket de klarade av med bravur. 
Småttingcup anordnades sedan i Juni på nationaldagen för åldern 
7 år. Lite drygt 50 lag var på plats och spelade 5-manna. Efter som-
maruppehållet genomförde vi sedan ytterligare en Småttingcup 

med lika många lag. Sedan följde 
både Höstcupen för pojkar födda 
05 och Husman Hagberg Tjejcup 
för flickor födda 05 tom 08 i sed-
vanligt lyckad ordning. IFK Viksjö 
får också väldigt mycket positiv 
feedback från lag som besöker 
oss med att det är riktigt bra 
arrangerat. Så stort tack till alla 
föräldrar och ledare som hjälpt till 
under våra cuper under året.

Under slutet av året har ett ar-
bete gjorts runt att starta upp ett 
ungdomsråd. Detta arbete står 
Malva Medin, ung ledare, bakom. Målet är att till årsmötet 2018 ha 
ett fungerande ungdomsråd beståeende av 1 flicka och en pojke 
från varje ålderskull from 10 års ålder. Ungdomsrådet kommer 
också from 2018 ha en ordinarie plats i styrelsen.

Slutligen ett stort tack till alla spelare och ledare och föräldrar 
som gjort att verksamheten fungerar så bra för våra barn och 
ungdomar.

MATTIAS LINDSTRÖM
IFK Viksjö Kansli

Barn och ungdomsfotboll
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Mattias Lindström, kansliet. 
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 2017 HAR GÅTT SNABBT.  Herrlaget inledde säsongen 2017 med en 
ny ledarorganisation. Krister Fredriksson tillträdde i slutet av 2016 
som huvudansvarig tränare. Som assisterande tränare rekryte-
rades David Liebech som spelat i föreningen under flera år som 
nu ville kombinera eget spel med tränarrollen. Joram Jacobsen 
lämnade över materialförvaltningen till Niklas Andersson. Joram 
övertog rollen som lagledare. 

Ledarorganisationen var därmed på plats när försäsongen in-
leddes med träningar på Järfällavallen i januari. Däremot rådde stor 
osäkerhet kring spelartruppen då det under de första träningarna 
endast fanns 8-10 spelare på plats. 

 
David Liebech tog då initiativet till att bjuda ett 10-tal fd Viksjöspe-
lare till ett möte för att lyssna om deras intresse att återförenas i 
Viksjötröjan. Responsen blev stor, och efter några veckor så bestod 
truppen av 15-20 spelare. Tränarteamet kunde då på fullt allvar 
börja planera inför säsongen. 
 
Som brukligt inleddes säsongen med träningar och tränings-
matcher på Järfällavallen. Resultaten i träningsmatcherna var blan-
dade, men man kunde ana goda möjligheter att spela ihop den nya 
truppen inför seriestarten i april. Eftersom det blev en degradering 
från div.4 2016, spelade laget denna säsong i div.5 Norra. 

Seriespelet gick över förväntan 
trots den i stort sett nya truppen. 
De äldre spelarna tog sitt ansvar 
och gav med sin rutin en stadga 
och lugn under matcherna. Laget 
låg länge på en placering strax 
under toppen och efter en jämn 
säsong utan dalar hamnade man 
till slut på en fullgod 6:e placering, 
bara 2 poäng från tredje plats. 

Vi kan nu med tillförsikt se fram 
mot säsongen 2018 då det finns 
en stabil grund. Med i stort sett 
samma spelartrupp, komplette-

rad med några nya juniorer som lyfts upp ur egna led finns det stora 
möjligheter för tränarteamet att nå nya höjder. Målsättningen är 
nu en topplacering i serien 2018 med möjlighet till avancemang i 
seriesystemet!

Jag vill tacka alla spelare, ledare och alla inblandade i organisatio-
nen kring A-laget 2017! Nu ser vi fram emot en ny spännande säsong 
och framtid för IFK Viksjö Herrlag.

MATS SVÄRD
IFK Viksjö Herr-VU

Herrfotboll
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Mats Svärd, Herr-VU IFK Viksjö
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 STIFTELSEN HAR FUNNITS  sedan 2012 och dessförinnan såsom företa-
get Dunross & Co AB. De finns i Göteborg men har på senare år utvidgat 
vilka föreningar de stöttar till att innefatta även Stockholmsområdet. 
Idag finns ca 30 föreningar i Stockholmsområdet. 

VARFÖR DUNROSS FÖR IFK VIKSJÖ?
I januari 2017 föreslog en föreningskonsulent i en annan förening att vi 
skulle gå med i Dunross då vi som förening jobbar mkt med de frågorna 
som Dunross står för. Vi tog då kontakt med Jan Juhlin hos Dunross för 
att höra mera om vad Dunross är. Han kom upp till Stockholm och in-
tervjuade personal på kansliet under 2 timmar. Där vi som förening fick 
berätta om IFK Viksjö, hur vi ser på barn- och ungdomsidrott samt ar-
betet vi gjort runt Viksjömodellen. Jan berättade själv också vad syftet 
med Dunross är och hur det är tänkt att fungera. Vi fann ganska snabbt 
att vi hade många beröringspunkter och att väldigt mkt som redan var 
gjort stämde väl in på hur Dunross själva anser att barn och ungdom-
sidrott bör bedrivas. Vi fick också rekommendationen av Jan att söka 
till att få stipendium. Under hösten var det sedan dags att formellt söka 
att få bli en Dunross förening. I november fick vi bekräftat att vi skulle 
antas som Dunross förening inför 2018. Vilket betyder att vi nu under 2 
års tid får bidrag från Stiftelsen som ska gå till vår barn- och ungdoms 
verksamhet.

VAD HÄNDER NU?
Stiftelsen betalar oss 
pengar men vad förvän-
tar de sig i retur? Ja det 
som verkligen syns är 
att vi nu har deras logga 
på alla våra matchtrö-
jor, matchvästar samt 
ledarkläder. Det är 
synbart men den stora 
saken är mera i det 
som inte syns. Tanken 
med Dunross är att vi 
ska stödja barn och ungdomars fostran. Dvs i alla lägen ska vi tänka på 
att stödja dem. Det betyder att vi alla, spelare, ledare och föräldrar, har 
ett ansvar för att alla mår bra hela tiden. Vi har nu ett tydligt uppdrag. 
Att alltid tänka på barnen och ungdomarnas bästa. Vi som ledare och 
föräldrar ska föregå med gott exempel. Vilket betyder att vi ska vara 
förbilder vid sidan av planen. Inte skrika dumma saker utan endast 
positiv förstärkning. Uppmuntra istället för att klaga etc. Spelarna har 
också ett ansvar att alltid behandla motståndare och domare på ett bra 
och respektfullt sätt. Vi alla måste här hjälpa till för att det ska bli så bra 
som möjligt.

INCIDENT INTRÄFFAR
Hur bra vi än är på att följa tanken med Dunross kommer vi som 
förening ändå ibland hamna i situationer där vi sätts på prov. Då är 
det också viktigt att vi står upp för att vi är en Dunross förening och 
faktiskt försöker lösa incidenter tillsammans med den föreningen/
klubben som något har inträffat med. Det är själva tanken med 
Dunross. Inte att vi ska be Dunross om hjälp i första hand utan själva 
försöka lösa det istället tillsammans med den andra föreningen. På 
det sättet kommer vi växa och lära av det som inträffat.

MATTIAS LINDSTRÖM
IFK Viksjö Kansli

IFK Viksjö och Dunross
VARFÖR ÄR VI EN DEL AV STIFTELSEN

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars 
fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika 
värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera 
föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens 
förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt 
ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med 
idrotten som sammankopplande verktyg.

KRITERIER FÖR ANTAGNING    
• Ingen form av så kallad topp-
ning ska ske i barnidrott upp till 
och med tolv år. Med toppning 
avses i detta fall att ge barn 
förtur till match- och cupspel 
baserat på kompetens. Del-
tagande i matcher och cuper 
ska i denna ålder baseras på 
träningsflit och utifrån grund-
tanken att alla ska vara med.

• I äldre åldersklasser kan 
uttagning baserat på träning 
och kompetens ske förutsatt 
att alla bedöms utifrån samma 
grund och aldrig döms bort på 
förhand.

• Föreningen ska aktivt arbeta 
för att behandla alla individer 
lika och ge dem förutsättningar 
och möjlighet att utvecklas 
utifrån den egna kompetensen.

• Ledare i föreningen ska 
uppträda som föredöme och 
ge ungdomarna en positiv 
utbildning.

• Föräldrar med barn i fören-
ingen ska uppträda som före-
döme i samband med träning 
och match.

• Spelare i föreningen ska 
uppträda sportsmannamässigt 
på och vid sidan av planen.

• Föreningen ska motarbeta all 
form av mobbning, sexism och 
rasism.

• Föreningen ska följa Rik-
sidrottsförbundets regler mot 
sexuella övergrepp.

•Ingen form av användande av 
otillåtna prestationshöjande 
medel ska förekomma inom 
föreningens lag.

• Föreningen ska ha en barn- 
och ungdomspolicy som årligen 
presenteras för föreningens 
ledare.
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IFK Viksjö kansli
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

 UNDER ÅRET HAR  vi varit fyra anställda på kansliet som tillsammans 
utgör 2,75 heltidstjänster. Kansliet har haft till uppgift att sköta och 
utveckla det operativa arbetet i föreningen.

FOKUS PÅ VIKSJÖMODELLEN
Vid årsmötet i mars 2017 släpptes Viksjömodellen. Under året har 
kansliets, tillsammans med sportrådet, största fokus varit att påbörja 
jobbet med att implementera modellen ute i verksamheten. Under året 
släpptes även receptboken som är ett komplement till Viksjömodellen. 
Den är ett hjälpmedel till våra ledare för hur man skapar bra övningar 
och vilka principer man ska använda.

Under årets Sport-kick, där 70 av föreningens ledare deltog, 
diskuterades bland annat ledarens förhållningssätt vid tävling för 
att behålla ett utbildningsfokus.
 
LEDARUTBILDNINGAR
2017 var första året med Stockholmsfotbollens nya zontänk vad gäl-
ler utbildning. Zonerna kom till för att underlätta och förbättra möjlig-
heten för föreningarna att nyttja idrottsmedel. Tidigare har vi själva 
arrangerat de flesta av våra utbildningar för främst 5- och 7-manna 
ledare. Nu gör vi det istället i större utsträckning i samarbete med de 
andra fotbollsföreningarna i Järfälla och Upplands-Bro. Detta kom-
mer ge fler utbildningstillfällen för våra ledare att gå på.

Under 2017 stod vi som arrangörer för två C-diplom, Leda små 
lirare och coachande föräldraskap.
 

ANLÄGGNING
Under hösten kallade kommunen 
alla fotbollsföreningar för att disku-
tera anläggningsstrategi.

Inför mötet hade IFK Viksjö 
och FC Järfälla pratat ihop sig 
samt författat en skrivelse över 
vår gemensamma strategi runt 
anläggningar vilken mottogs 
positivt.

Med på mötet var Socialde-
mokraterna samt tjänstemän i 
kommunen. Båda våra föreningar 
påpekade vikten av att se detta 
som en flerpartifråga. Vi medde-

lade också att vi skulle skicka samma information till övriga partier 
vilket också skedde direkt efter mötet.

Detta låg som grund till det beslut som togs i kommunfullmäk-
tige där det bland annat beslutades att Sandvik får konstgräs och 
att Järfällavallen B får nytt gräs och uppvärmning.
 

 
MATERIAL
Efter en omröstning bland medlemmar 
togs en ny matchtröja fram. Den nya 
matchtröjan presenterades på ledar-
konferensen.

Under hösten påbörjades arbetet 
tillsammans med Sportgrossen och 
Nike att ta fram en ny kollektion 
som skulle börja gälla 2018 då den 
tidigare skulle utgå från Nikes sorti-
ment. Under hösten fasades den gamla kollektionen ut och den nya 
presenterades vid årsskiftet.

Vi har gjort en stor satsning på att förbättra lagmaterialet med 
utökade artiklar för lagen att kunna välja.
 
MOTIONSFOTBOLL – NY INRIKTNING 
För att kunna erbjuda ett livslångt fotbollsintresse har vi breddat vår 
motionsfotboll. Vi har under året tillsammans med vår unga ledare Nils 
Åsman startat upp för pojkar 15-19 år och är på god väg att få ihop till-
räckligt med tjejer för att kunna starta upp flickor 15-19 år.
Vi har även deltagit i träffar, föreläsningar och tagit del av forsknings-
rapporter för att kunna utveckla detta ytterligare inom föreningen.

 Vi har tillsammans med Enskede IK, Stockholmsidrotten och 
Stockholms fotbollförbund påbörjat ett pilotprojekt med Gå-fot-
boll för seniorer/pensionärer. Under våren 2018 kommer Gåfotbol-
len att börja. Med hjälp av bidrag från Stockholmsidrotten kommer 
vi kunna erbjuda detta kostnadsfritt under första året.
 
SAMARBETE MED FÖRENINGAR OCH FÖRBUND
Förutom vårt löpande samarbete och erfarenhetsutbyte med AIK har 
representanter från dom besökt vår flicksida och gett tips och idéer.
Vi har varit aktiva på träffar med bland annat kommunen, Stockholms 
fotbollförbund och Stockholmsidrotten.
 
MEDARBETARE GÅR VIDARE…
I slutet av året sa Mattias Lindström upp sig efter drygt två år på kans-
liet då hans andra åtagande (i hans eget bolag) tar för mycket tid.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Mattias för hans enga-
gemang och hans bidrag till en positiv utveckling av föreningen.

Arbetet med att rekrytera en ersättare blev klart i början på 2018. 
Vi hälsar Jamil Yousef varmt välkommen till kansliet.
Jamils tillträde blir ett startskott för ett nytt spännande år!
 
ANNELI GIGG
IFK Viksjö kansli

Anneli Gigg, Kanslichef IFK VIksjö.


