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1 Allmänt om verksamheten  Föreningen ska, inom ramen för gällande stadgar, bedriva fotbollsverksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för dopingfri idrott. Föreningen stödjer Riksidrottsförbundets uttalande angående ”Bra i idrott och bra idrott” som antogs av Riksidrottsförbundet 1995.  
2 Inledning  2017 har varit ett bra år med sportsliga framgångar och lyckade event. Klubben har jobbat vidare med att förstärka kvaliteten i fotbollsutbildningen samt att vidareutveckla konceptet med kostnadsfria åldersgruppsträningar.   Att vara uppmärksam på är att spelare i Fotbollsskolan ibland medverkar i mer än en träningsgrupp, vilket kan på-verka antalet med drygt 100 spelare i den gruppen. Liknande ”dubbla förekomster” kan förekomma. Antalet aktiva uppskattas till drygt 3 100 spelare (Fotbollslek exkluderat). Ledare i 9-/11-mannaverksamheten samt junior/senior har ofta flera uppdrag, vilket påverkar den siffran marginellt.  3 Ekonomi  Ett aktivt arbete med budget och uppföljning har lett till högre intäkter minskade kostnader och förbättrat det ekono-miska resultatet jämfört med 2016.   Att budget inte nåddes för 2017 har till sin förklaring i lägre intäkter än budgeterat för avgifter och sponsring, samt högre kostnader för resor och plan/hallhyror. Den planerade driftstagningen av värmeanläggningen på Lidingövallen har ytterligare försenats och medfört högre kostnader för plan/halltider under vinterhalvåret. Vintern 2018/2019 kommer värmeanläggningen att vara i drift, (vilket den är nu) och då tillsammans med övriga vidtagna åtgärder bidra till ett positivt resultat.   Likviditeten under året har enligt plan hanterats med upptagande av tillfälliga lån.    4 Seniorlagen 4.1 Damlaget  Säsongen 2017 var med tränarbesättningen Anna Bjurström och Jörgen Stokki som assisterande tränare.  Målvaktsträ-nare var Mikael Gustavsson och lagledaren Per Ledin, samt materialförvaltare Torbjörn Halvarsson. Laget slutade på en femteplats i division 2.  I laget fanns många unga spelare från de egna leden, så som Hanna Stokki, Mathilde Olsson och Sofia Pfister, Erica Gustafson, Hedvig Hillerhaug och Nora Boghammar. Utöver dessa fanns rutinerade spelare som varit med länge.  4.2 Herrlaget  Säsongen 2017 med tränarbesättningen Ernesto Rubio Sivodedov som huvudtränare och Magnus Bodsgård som assi-sterande tränare, samt Joakim Felldin som ny assisterande tränare. Målvaktstränare var Fredrik Hegbarth och lagle-dare Henrik Larsen, allt-i-allo Jan Ageheim och materialförvaltare var Maurius Gibala. Laget slutade på en sjätte plats som nykomling i div.2. Truppen bestod återigen till största del av egna produkter.  5 Ungdomsverksamheten 5.1 Inledning – allmänt  Ungdomsverksamheten har haft ett bra 2017 på alla plan.  antalet 11-mannalag försätter att öka vilket visar på att allt fler ungdomar spelar fotboll längre upp i åldrarna, 2017 hade vi 54 st. serieplatser för 9-/11-mannalag.  5.2 Fotbollslek; 5 år samt Fotbollsskolan; 6 år  Klubben alla yngsta spelare finner man i Fotbollslek, som även under 2017 var fulltecknat.  Antalet spelare i Fotbollsskolan hänger nära samman med hur stora dessa åldersgrupper är.   Drygt 100 flickor var med på prova-på-träningar, vil-ket var bra, men färre än önskat. Inga adresser erhölls från Lidingö Stad såsom rekordåret 2014.     
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5.3 Kvarterslags- och juniorverksamheten   Kvarterslagsverksamheten 2017  Vi välkomnade våra yngsta K-lagsspelare födda 2010 välkomna in i klubben. 17 nya lag bildades varav 5 var flicklag. Vi välkomnade också drygt 90 nya ledare/tränare in i gemenskapen.  Det har varit ett lyckat år fyllt av glädje och massor av träningar och matcher. Cirka 90 tränare har utbildat sig under året, vilket är mycket positivt för framtiden.   Åldersgruppsträningarna har varit uppskattade och nästan 600 K-lagsspelare har deltagit under året. Konceptet kring ÅG-träningar beskrivs mer i detalj i IFK Lidingö FK Manualen samt i Verksamhetsplan 2018.  Flickfotbollen På flicksidan fortsätter vi med arbetet för att få spelarna att hålla på längre och med hög kvalitet på verksamheten. Till viss del har detta redan börjat ge effekt i damlaget som nu i hög utsträckning består av egna produkter som har fått utbildning i klubben, vi har för avsikt att höja nivån på fotbollsutbildningen ytterligare framöver, så att vi med damlaget och årskullarna under kan spela på en nivå som bidrar till personlig utveckling och framgångar sportsligt.  Det mest grundläggande i arbetet har varit att ge tjejer samma förutsättningar som pojkarna, där tycker vi att vi är under säsongen 2018, det betyder inte att det ser exakt likadant ut på flickor/pojkar och det är helt avhängt av nume-rären.  Pojkfotbollen 2016 års resultatframgångar var svåra att överträffa men 2017 blev ett bra och lärorikt år. Vi har lyckats behålla plat-serna i landets högsta serie i U-19 och U-17.  Akademiverksamheten har implementerats i verksamheten på både flick- och pojksidan, och alla lag följer samma stra-tegi.  5.8 Fotbollsfritids 2017  Fritidsverksamheten är mycket uppskattad och är nu en etablerad verksamhet i klubben. Antalet deltagare minskar något i och med åldersgruppsträningarna, men ökar på vinterhalvåret då Fotbollsfritids hyr Vinnarhallen.   5.9 Mixarlaget  Mixarlaget är ett fotbollslag i IFK Lidingö FK, i samarbete med Lidingö stad, kultur och fritid, där vi vill erbjuda ungdo-mar med funktionsnedsättning en rörelserik, meningsfull och varierande fritid genom fotbollen.  Mixarlaget består 16 funktionshindrade spelare och tränar en gång i veckan. Tränarna är anställda av Lidingö Stad.  6 Ledare 2017  Hjärtat i föreningens sportsliga verksamhet är alla de ideella ledare som berikar vår ungdomsverksamhet och är med och utbildar föreningens framtida spelare, tränare, ledare och domare. Av klubbens knappt 600 tränare och ledare utgjordes 21 % av kvinnor.  I takt med att klubben växer så ökar antalet ledare stadigt för varje år. Det i sin tur medför ett ökat resursbehov inte minst på Fotbollskontoret för att kunna ge dem den service de behöver för att bedriva en god verksamhet i lagen.   Vid klubbens ledaravslutning uppmärksammades några ledare lite extra där utmärkelsen årets ledare tilldelades He-lena Alexandersson och årets tränare tilldelades Nicklas Björkström (alla ledarutmärkelser redovisas nedan).  7 Evenemang  7.1 Allmänt  Föreningens större evenemang i projektform och dessa projektgrupper sätts ihop med styrelserepresentanter, repre-sentanter från arbetsgrupperna samt övriga frivilliga medlemmar i föreningen.   Fotbollens dag genomfördes den 10 september. Välbesökt, vackert väder som alltid, hundratals matcher, lagfoto och ett 20-tal utställare.   Den uppskattade Fotbollsgalan, som återkommer varje höst blev mycket lyckad. Klubbens seriesegrare uppmärksam-mades och en rad utmärkelser delades ut:  
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Årets spelare MVP 2017 Joshua Jansson och Tyra Matsson Ungdomsstipendiater Simon Flygar och Cornelia Cederblad / Tilda Flyborg Årets talanglag U19 och F06 Årets lagstipendium P00:2 och F05 Årets prestation P05A1 Årets unga ledare Asef Hassani Årets ledare kvarterslag Flick Robert Liljesson Årets ledare kvarterslag Pojk Emma Brixer Årets ledare 2017 Helena Alexandersson Årets tränare 2017 Nicklas Björkström Årets eldsjäl 2017 Johan Alfredsson Hederspriset 2017  Magnus Pehrsson Stipendium Jacob Widell Zetterström Elin Flyborg Stipendium Hanna Stokki . 8 Fotbollskontoret och personal, 2017  Under 2017 så har det gjorts vissa justeringar i ansvarsområden på kansliet, Torbjörn Olsson och Joakim Rydberg har slutat. Personalen har ökad närvaro på planen vid våra dagliga arrangemang.  9 Styrelsen 9.1 Allmänt   Styrelsen ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av verksamheten. Styrelsen stöttar också fotbollskontoret och fungerar som bollplank i övergripande frågor. Styrelsen har haft 6 möten, samt ett antal arbetsgruppsmöten med hela eller delar av styrelsen och personalen. Suppleanterna har inbjudits att delta och har deltagit i styrelsens arbete under året.  Styrelsen bestod 2017 av PG Nilsson (ordförande), Ann Nagel (vice ordförande), Marie-Hélène Sund (ledamot), Jonas J:son Berg (ledamot), Ivan Sundström (ledamot), Joakim Karlsson (ledamot), Jesper Blomqvist (ledamot), Anders Car-lén (ledamot), Jens Gullfeldt (ledamot), Pernilla Thofte (suppleant), Lennart Söderblom (suppleant) och Caroline Malmstedt (suppleant).  
Arbetsgrupp Ansvarsområden Sammankallande 
Ekonomi och omvärld Ekonomiska frågor och externa kontakter, som till exempel med Lidingö Stad, andra föreningar, sponsorer i samråd med marknad och försäljning, etc.  

PG Nilsson 

Marknad och försäljning Marknadsförings- och profilfrågor, sponsorer, etc.  Marie-Hélène Sund 
Sportkommittén Långsiktiga sportsliga utvecklingen, vidareutvecklingen av föreningens anlägg-ningar, konstgräs, etc., organisatoriska frågor, administration, etc.  

Joakim Karlsson 

.  9.2 Ekonomi och omvärld   Även 2017 har mycket av frågorna handlat om Lidingövallen där turerna kring uppvärmning av konstgräsplanen varit många. Tyvärr innebar förseningen också att klubben förlorade mycket aktivitetstimmar på Lidingövallen, som istället var tvungna att köpas in.   I övrigt har gruppen jobbat med att stötta kansliet i stort och i smått samt övriga arbetsgrupper i deras olika projekt.  9.3 Marknadsgruppen  Marknadsgruppen har arbetat med varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter. 14 interna möten har hållits på kansliet. Marknadsgruppen initierar och driver PR-aktiviteter, under året har till exempel flera artiklar om klubben publicerats i media.   IFK Lidingö FK:s vänner kom ut fyra gånger, och med nytt format under hösten!  Ett digitalt klubbkort i mobilen som kopplas till MyClub finns framme. Arbetet pågick under året med att koppla er-bjudanden till kortet.    Flera kontakter med nya samarbetspartners har tagits under 2017 och flera nya kontrakt skrivs inför 2018. Ramlösa, Nike, Danica Pension, Klövern, Anna Ski mäkleri, Sundström Saftey, CA fastigheter, Volkswagen Täby och Intersport är klubbsponsorer under 2018 och kommer att synas på dom nya matchtröjorna. Sturehof är sponsor för internligan Sturehofligan för våra 7-åringar. Stockby Hantverksby för sommarlägren.  
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 Arrangemanget kring Fotbollens Dag drivs delvis genom marknadsgruppen. Planering av olika event som Sponsormö-ten för FD och Fotbollsgalan likaså.  Årets upplaga av Fotbollens Dag var lyckad. Många utställande organisationer och företag. Klubben hade även i år ett eget tält där information om klubbens verksamhet gavs. I år fanns många bra aktiviteter för de mindre barnen, brand-kåren, clowner, figurballonger och fotbollsjonglör från Nike, och fotbollsprofil.  Marknadsgruppen bestod av:  Marie-Hélène Sund (styrelse, marknad), Lennart Söderblom (styrelse, försäljning), Cecilia Kusoffsky, Claes Delin, Tor-björn Olsson, Kickan Österblom (fotbollskontoret), LissOlle Schröder (fotbollskontoret), Markus Karlsson (fotbolls-kontoret) och Magnus Bodsgård (fotbollskotoret). Ivan Sundström (styrelse, sport) och Max Hamberg (PR). Jan Age-heim deltar mellan varven.  9.4 Sportkommittén, SK  Allmänt Under 2017 har SK haft arbetsmöten och avstämningar gällande den sportsliga verksamheten samt möten gällande IFK Lidingö FK Manualen. Sistnämnda i syfte att överlämna det operativa ansvaret för dokumentet till fotbollskontoret liksom slutförandet av den digitala versionen, som ska lanseras under 2018.  Ämnen som hanterats under 2017 har mycket handlat om att utvärdera strategiska mål i dialog med styrelsen. Ett arbete som kommer att fortgå även under 2018.  Anläggningar, etc.  Under 2017 har SK fortsatt arbetet med att belägga öns mindre fotbollsplaner med konstgräs. Det är av avgörande betydelse för utvecklingen under de tidiga åren att så många som möjligt kan träna och spela på konstgräs.   Slutförandet av Lidingövallens uppvärmda konstgräs är gjort och anläggningen är testkörd. Den är i drift sedan mitten av januari.    


