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Västerås Sportklubb bildades 29 januari 1904 i köket på dåvarande Folkets
Hus inför ett 30-tal ungdomar. Från början fanns det följande grenar:
allmän idrott, fotboll, skridskor, issegling och atletik (tyngdlyftning).
Bandyn kom två år senare, 1906. Idag bedriver Västerås SK fotboll, bandy
och bowling i egna klubbar.
VSK Fotboll är en självständig ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet öppen för alla. VSK Fotboll är medlem i Svenska Fotbollförbundet och därmed även i Riksidrottsförbundet samt Västmanlands
Fotbollförbund. VSK Fotboll är också medlem i Västerås fotbollsallians,
Västerås idrottsallians och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF). SEF är en
intresseorganisation för klubbarna i Allsvenskan och Superettan. VSK
Fotboll har också aktier i Rocklunda Sport & Event AB.
I stadgarna står det att VSK Fotboll ska:
bedriva fotboll på bredd- och elitnivå
verka för omvårdnad och utveckling av aktiva och ledare
satsa på en bred ungdoms- och juniorverksamhet

Klubben ska så långt som möjligt rekrytera spelare till representationslagen från de egna ungdoms- och juniorlagen och verka för att idrott kan
utövas av både män och kvinnor. VSK Fotboll ska bedriva en aktiv medlemsvård och vara en förtroendefull och attraktiv samarbetspartner till
andra klubbar, sponsorer och myndigheter. VSK Fotboll ska ha en
kvalificerad och effektiv styrelse.
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styrelsens förord
Hur summeras bäst ett år som 2021? Pandemin fortsatte att i allra högsta grad under hela året påverka verksamheten. Den har inte bara påverkat hur vi kunnat bedriva fotboll. Flera tuffa beslut
rörande ekonomin har varit nödvändiga. Det har varit och är fortfarande ett utmanande ekonomiskt läge, även om vi är på väg åt rätt håll. Åtgärderna som genomförts är bara de första stegen på
en lång resa för att ha en ekonomi som konstant är i balans med våra sportsliga ambitioner.
Det förbättrade resultatet beror på ett målmedvetet arbete utifrån en långsiktig strategi. Det är
viktigt att vi har tålamod och fortsätter följa strategin för att på sikt nå önskade resultat. Flera pusselbitar föll på plats under året som förhoppningsvis ger oss möjlighet till kontinuitet över tid.
Idag har vi en organsiation som är mindre beroende av enskilda person och mer anpassningsbar. Den
är funktions- och processtyrd och därmed inte så sårbara om en person måste ersättas på kansliet, i
styrelsen eller runt det sportsliga. Med rutiner, instruktioner och lättillgänglig information blir organisationen stabilare och ger förutsättningar för kontinuitet.
Vi är dock fortfarande beroende av frivilliga, ideella krafter. De bidrar med kunskap och vilja att
genomföra bra matcharrangemang och fotbollsverksamhet för alla våra lag. De är alla en bidragande
orsak till att kostnaderna inte ökar mer än vad ekonomin klarar av.
Vi vill tacka alla anställda, ideella, styrelsen, medlemmar, supportrar och samarbetspartners som
tillsammans sett till att VSK Fotboll är där vi är, trots pandemiåret 2021. Tillsammans skapar vi
förutsättningar för sportsliga framgångar och en välmående klubb.

För styrelsen, ordförande Anna Sjödin
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tack till våra grönvita sponsorer

Let’s write the future.
Together.
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verksamhetsberättelse
2021 var allt annat än ett förvaltande år
Vi gick in i 2021 med en bra känsla. Herrlaget låg bra till i svenska cupen, damerna hade avancerat till
division 3, akademin fick välförtjänt goda vitsord och Barn- och Ungdomslagens har en efterfrågad
verksamhet. Under året har vi anpassat oss, korrigerat riktning, tagit omtag, nya beslut och agerat
för att kunna bygga den plattform som en klubb på elitnivå kräver.
Vi har fortsatt att sätta ramarna för att jobba långsiktigt oavsett vilka som för tillfället sitter i styrelsen. Utifrån den långsiktiga strategin har vi trattat ner och satt tydligare delmål för den närmaste
perioden. 2021 handlade också om att implementera den sportsliga strategin och att säkerställa att
den efterlevs i alla våra lag.
Vi önskar att vi kunde säga att alla beslut vi tagit är utifrån vår målsättning och våra ambitioner,
men ibland tvingades vi ta beslut av mer akut karaktär. Med det sagt – här kommer en utförlig berättelse av verksamheten 2021.

styrelsens arbete
20 protokollförda styrelsemöten har genomförts under året. Dessutom har vi i olika konstellationer
haft tre arbetsmöten i snitt per vecka. Utöver mötena har kommunikation mellan styrelsemedlemmar i huvudsak skötts via Messenger, Teams, mejl och mobil.
Ledamöter i styrelsen 2021
Anna Sjödin, ordförande
Anders Bergh
Stefan Brandberg
Jonas Bresser
Jörgen Hedström
Hannu Högberg
Lena Nordin-Andersson
Anders Tengström
Revisor
Under året har KPMG med senior associate Jesper Jonsson varit ansvarig för revisionen.
Valberedningen
Christer Ankarswed, Västerås SK
Sasha Besirov
Thomas Wahl
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ekonomi
De senaste årens negativa ekonomiska resultat finns fortfarande i färskt minne. Om vi under 2020
började rensa i ekonomin har 2021 präglats av att skapa förutsägbarhet. Det har inneburit en hel
del analys och proaktivt ekonomiarbete, men också fortsatt rensningsarbete. Vi har flyttat fram
våra positioner men inte nått hela vägen. Det tar tid att få ekonomiskt genomslag via förändringar
i organisationen och varumärkesarbete. Vi måste ha tålamod och arbeta strategiskt.

Vi har arbetat för att skydda klubbens ekonomi och samtidigt se till att våra anställda och
ideella krafter mår bra och har en bra arbetsmiljö. Det har varit en utmaning. Den slimmade
organisationen har haft en stor arbetsbörda
men vi har tagit oss ut på andra sidan och ser på
det nya året med tillförsikt.

2021 startade med både resultat- och likviditetsutmaningar. Januari var en tuff månad som drog
ner oss under nollan direkt. Det ackumulerade
resultatet var sedan negativt ända till augusti då
vi gick över till ett positivt resultat.

Resultat de senaste åren samt prognos för de kommande åren.

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

VSK Fotboll Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2021

Covid påverkade ekonomin negativt. Framför
allt påverkades sponsor- och matchintäkterna.
Till viss del kompenserades det med det statliga stödpaketet till svensk idrott och stödet för
korttidsarbete.

En utmaning har varit uppkomna extra ordinära
kostnader. Vi har valt att städa i avtal, avsluta
oförmånliga samarbeten och därmed dragit på
oss tillfälliga kostnader. Åtgärderna var nödvändig för en framtida ekonomi i balans.

Tyvärr lyckades herrarna inte nå den tabellplacering som vi hade budgeterat för. Det innebar ett tapp på cirka 2,3 miljoner kronor. Om vi
hade nått den uppsatta tabellplaceringen hade
resultatet överträffat målsättningarna ännu
mer.

I tabellen kan ni se extra ordinära kostnader.
efter resultatrapporten finns ett antal aktiviteter och åtgärder som vidtagits för att motverka
tapp i resultatet.

Extra ordinära kostnader

Belopp

Uppstartskostnader av ny ekonomibyrå

-100 000

Osäkra fodringar som strukits och tagits som kostnader

-120 000

Ej förhandlade semesterdagar med spelare från år 2020

-120 000

NOS-avtal

-220 000

Dubbla tränarkostnader augusti-december 2021

-300 000

-860 000

Totalt extra ordinära kostnader

tack till vår grönvita sponsor

Tillsammans utvecklar vi det samhälle vi alla delar
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Resultatrapport
INTÄKTER

2021

2020

2019

2018

2017

Medlemsavgifter

278

245

210

404

112

Deltagaravgifter

1 590

1 522

720

513

67

Publikintäkter

1 682

768

2 705

2 024

1 458

Marknadsintäkter

3 470

3 870

5 100

3 700

4 150

Transferintäkter

4 337

975

143

93

40 000

Övriga intäkter

11 700

14 635

7 957

2 995

1 082

Summa intäkter

23 057

22 015

16 835

9 674

46 860

15 244

16 323

16 001

12 962

7 291

3

46

332

1 300

4 400

Transferkostnader

1 047

804

798

174

701

Övriga kostnader

6 282

8 062

8 608

6 786

5 295

Summa kostnader

22 576

24 431

24 941

21 048

16 986

481

- 2 424

- 8 000

- 11 205

29 925

KOSTNADER
Personalkostnader
Konsultarvoden

Resultat
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Vidtagna aktiviteter för att sänka kostnader och öka intäkter
Systematiskt arbete med utestående fodringar
Avslutat telesvar, växeltjänst och bredbandsavtal
Bytt tele- och epostleverantör
Bytt och avslutat tjänst och prenumeration av skrivare
Fackliga förhandlingar och dialoger
Gått igenom avtal med städföretag
Uppgraderat säljavtal, sponsring WeCall
Uppgraderat avtal med VSK Bandy
Tillväxtverkets korttidsstöd
Proledavtal
Utredningar SEB
Utbildning i Fortnox
Extra kompensationsstöd från SEF
Digitalt lönesystem

Vi summerar året 2021 med ett resultat på 481 000 kronor. Vi lyckades nå ett bättre resultat än
budgeterat på helheten. Bland annat tack vare intäkter genom spelarförsäljningar som ligger i linje
med vår långsiktiga strategi.
Med extra ordinära kostnader och lägre intäkter än väntat summeras året som ett steg i rätt riktning för att nå en ekonomi i balans samtidigt som vi behåller våra sportsliga ambitioner. Vi ser dock
fortsatt en utmaning på intäktssidan. Flera åtgärder är påbörjade och förväntas att ge resultat i
takt med strategin.
På kostnadssidan måste vi fortsatt vara försiktiga. Det är tuffa prioriteringar som avgör om vi kan
ha en ekonomi i balans med sportsliga ambitioner i framtiden.
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medlemmar
VSK Fotboll är ingenting utan medlemmar. Engagemanget, intresset och delaktigheten är det som
är vår verksamhet. Med fler medlemmar får vi fler som kan bidra till utveckling och högre kvalitet
i våra aktiviteter. Det genererar också fler åsikter och stor dynamik, en förutsättning för att hitta
lösningar och nå högt uppsatta mål.
VSK Fotboll strävar alltid efter att få fler medlemmar. Medlemsrekrytering är en viktig uppgift för
alla i och runt klubben. För att bli medlem måste medlemsavgiften betalas.
Under 2021 hade vi:
totalt 765 medlemmar
varav 474 barn eller ungdomar
fördelat på 19 träningsgrupper/lag

Förtydligande av medlemskategorierna
VSK Fotboll erbjuder barn- och ungdomsmedlemskap, familjemedlemskap samt medlemskap för
vuxna över 15 år. Barn och ungdomar måste vara medlemmar för att kunna delta i våra aktiviteter.
Det är svårt att se att antalet medlemmar kommer att öka i den här kategorin om vi inte aktivt
verkar för att ha flera lag vilket inte bedöms vara aktuellt.
Livstidsmedlemskap är inget vi erbjuder idag utan de som finns kvarstår men det kommer inte att
bli fler. Stödmedlemskap är heller inget vi fortsättningsvis kommer att erbjuda. Den kategorin är
inte beslutad av årsmötet och därmed inte giltig.
Bland de medlemmar som finns i kategorin vuxna ingår alla i representationslagen och akademispelare, samt andra vuxna som inte är aktiva men som har intresse i klubben. Självklart vill vi att den
kategorin ska växa så mycket som det går.
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barn och ungdom
Intresset för att spela i VSK Fotboll är fortfarande stort och de flesta lag är fyllda. Varje vecka
kommer det förfrågningar från barn och ungdomar som gärna vill spela i grönvitt. Vi har en större
efterfrågan än vi har kapacitet att ta emot. Det är roligt att vår verksamhet är attraktiv.

Fotbollslekis var som vanligt fulltecknat. Det
var också många ledare som hjälpte till. En ny
grupp för barn födda 2016 startades upp.

Damlaget deltog och spelade fotboll tillsammans med våra barn och ungdomar. Herrarnas
VSK-buss stannade till på parkeringen på väg till
Skåne för bortamatch vilket gladde många unga
spelare.

Fotbollsskolan som genomfördes vecka 25 hade
i år 90 deltagare. Under veckan deltog ett gäng
14-åringar som ledare. De hade alla fått gå en
kort ledarutbildning innan.

Barn- och ungdomslagen har fått gå kostnadsfritt på alla herrmatcher där vi haft möjlighet
att ta in publik. Lagen har också haft möjlighet
att vara med som funktionärer mot en ersättning till respektive lagkassa. De pengar vi har
ska gagna våra lag i alla led. Med en ciruklär
modell får vi större utdelning av våra resurser.
Vår förhoppning är att fler lag ser fördelen inför
nästa säsong. Modellen skapar också en social
gemenskap och stärker klubbandan.

Skälby IP har fått en konstgräsplan. Det innebär
förbättrade träningsmöjligheter för alla våra
unga lag. Nu har de möjlighet att träna i stort
sett året runt. Kvaliteten på underlaget är inte
det allra bästa men fungerar alldeles utmärkt
för våra yngre lag.
Skälbydagen genomfördes i ösregn med spontanfotboll över alla åldrar. Det spelades fotbollsdart och speedshooting. Hamburgare grillades
och massor av andra aktiviteter fanns på plats.

Under året har lagen fått spela matcher i
seriespel trots pandemin. Alla restriktioner har
följts. De flesta åldrarna har kunnat matchas
väl. Nu hoppas vi på ett mer normalt fotbollsår
för säsongen 2022.
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akademin
Akademin har under året fortsatt att visa goda resultat, både på och utanför planen. Ledare och
spelare har blivit rekryterade till nya tjänster eller lag. Modellen för att träna tränarna är nu en
naturlig del av ständiga förbättringar. Kvaliteten på vår akademi är viktig för hela klubben.
Året startade som vanligt med en uppstartsvecka för alla ledare. Det är en 20 timmars fortbildning och grundlig genomgång av våra policys
för alla ledare. Mötena genomfördes digitalt på
distans. Det kom upp många bra diskussioner
som bland annat resulterade i en del nya processer.

Under året har fyra U21-matcher spelats med en
blandning av spelare från herrlaget och akademi.
Motståndare var Brommapojkarna, AIK och IK
Sirius.
Tränarna har under året fortsatt att utveckla
sig själva genom gemensamma möten en gång
i veckan där feedback ges och tas. Under november fick de inspel från bland andra Henrik
Rydström (Tränare Kalmar FF), Andreas Georgson (sportchef Malmö FF) och Jonas Wramner
(Assisterande förbundskapten svenska landslaget P2006). Alla utmanade de oss för att vi ska
bli ännu bättre.

Lagen började träna vecka 3. Det rådde länge
stor osäkerhet om när och hur lagen skulle få
börja spela matcher. Det löste vi genom att spela matcher mot varandra. Under våren möttes
P17 och P19 vid 17 tillfällen.
I maj fick lagen i distriktet börja spela träningsmatcher. Våra lag mötte klubbar som IK Franke,
Västerås IK och Skiljebo SK.

Spelarna har fortsatt att utvecklats och tränarna har stöttat i att hålla motivationen uppe
trots det osäkra pandemiläget.

Seriespelet drog i gång för alla lag första helgen
i juni och pågick långt in i november. P17 Allsvenskan hade sista omgången luciahelgen. Så
långt in på året har vi aldrig tidigare spelat.

Akademin var under året varit med i en pilotgrupp där tre klubbar fått mäta sig mot ett nytt
certifieringssystem som lanseras av SEF.
Dokumentation av träningsplanering identifierades som ett utvecklingsområde för vår del.

Det här året matchades samma lag under längre
period än någonsin tidigare. Det gav oss möjlighet att analysera detaljer på djupet och därmed
ge bättre coachning och träning.
Resultatmässigt tog sig P19 sig till P19 Superettan 2022 genom att vinna P19 division 1. P17
etablerade sig i P17 Allsvenskan och P16 tog sig
till A-slutspel i P16 Nationell (24 bästa lagen i
Sverige). P15 blev tvåa i A-slutspelet i P15 Regional.
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Resultatet av akademins arbete under fyra år börjar nu ge resultat. 2021 flyttades tre spelare upp
till herrtruppen varav två fick chans att debutera i Superettan. Dessutom såldes Albin Sporrong till
Norge. De uppflyttade är:
Patric Åslund, född 2002
Anders Hellblom, född 2003
Elis Wahl, född 2004

Intressant att notera är att sedan starten av akademin 2018 har sex spelare flyttats upp till herrtruppen. Att jämföra med FC Köpenhamn som har flyttat upp sju spelare under åren 2017 till 2021.
Under säsongen har också Viktor Steen (flyttades upp 2020) och William Videhult (flyttades upp
2019) varit med i herrtruppen.
Värdegrundsarbetet har genomsyrat verksamheten men vi har en bit kvar. Framförallt när det gäller
att hålla ordning och ta ansvar för gemensamt material. Allt det vi gör påverkar hur vårt varumärke
uppfattas. Akademin bidrar till att stärka VSK Fotbolls varumärke både genom sina resultat och
genom sitt uppträdande. Varje lag utgår från värdeorden glädje, ansvar och gemenskap när de sätter
sina mål.
En del i gemenskapen har varit att låta spelarna vara med i kringorganisationen vid herrlagets
hemmamatcher där de har varit med som grindvakter, bårbärare eller annat. De får uppleva matcherna från ett annat perspektiv och förståelse för vilken organisation som krävs för att genomföra en
match på elitnivå. Inför säsongen 2022 har vi en möjlighet att utveckla möjligheten till att ta ansvar
runt matcharrangemangen där akademispelarna genom sitt arbete får tillskott till lagkassorna.
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representationslagen
VSK Fotbolls representationslag är klubbens skyltfönster både på den regionala och nationella
planen. Lagen engagerar många i Västerås och på andra platser i landet. Herrlaget genererar fortfarande det största engagemanget men damerna har glädjande nog tagit allt mer utrymme.
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damerna
Damlaget spelade under 2021 i division 3 Örebro/Västmanland. Säsongen började med en lång
väntan innan besked kom om när seriespelet kunde dra i gång. Det var en stor besvikelse att det
bara blev en enkelserie. Laget hade gärna spelat fler matcher.
I början av säsongen blev en flera spelare värvade till topplag i division 1. Det säger en del om
kvaliteten på spelarna i VSK:s damlag. Vi önskar
alla spelare som tog chansen lycka till i de nya
lagen.

Laget har under året samlats för match, träningar och andra aktiviteter 146 gånger. Högst
närvaro hade Thea Nilsson med 94%.
Vid en avslutningssamling röstade spelarna
fram årets spelare som blev Lova Lööf, enligt
följande kriterier:
Sprider bra energi på och utanför plan
Visar bra inställning på träning och match
Arbetar hårt och sliter för laget
Driver laget framåt med sitt sätt att vara

Det betydde initialt att laget stod utan målvakt
och att det bara var ett tiotal spelare kvar i truppen. Under året har det kommit flera duktiga
spelare och ledare som landat bra i klubben och
laget vilket gjorde det möjligt att genomföra
säsongen på ett så bra sätt.

Säsongen avslutades med träningar ett par
gånger i veckan där spelare från andra klubbar
fick vara med och visa upp sig.

Det var en tuff utmaning att som nykomling i
division 3 ha som ambition att kliva upp i seriesystemet. Laget tog den utmaningen och kom
på en fin andraplats vilket innebar avancemang
till division 2. Under resan fick laget känna hur
det är när VSK:s supportrar sjunger och hejar
fram tjejerna till seger. Underbart, tack för stödet.

Alla befintliga spelare har meddelat att de har
för avsikt att fortsätta spela i VSK Fotboll även
nästa säsong. Det är ett helt annat utgångsläge
inför 2022. Det är cirka 15 spelare i truppen med
flera på väg in.

För det var segrar som blev melodin under hela
säsongen. Förutom en uddamålsförlust och en
oavgjord match. Laget hade när säsongen var
färdigspelad överlägset bäst målskillnad med 32
gjorda mål och bara 4 insläppta, på åtta matcher.

Diskussioner har förts med andra klubbar om
samarbete för att föra dam- och flickfotbollen
framåt i Västerås. Det är ännu inget klart inför
2022. Dialogen fortsätter i en positiv anda.
Precis efter premiärmatchen var huvudtränare
Lisa Hellenberg föräldrarledig då Amanda
Wegerman och Jennifer Forsman-Ekfeldt fick
styra laget mot avancemang tillsammans med
lagledare Tony Nilsson.

Även om det har varit enormt tillfredsställande
att vinna så tar det på krafterna när truppen har
varit på gränsen för liten. Tränarteamet har peppat, hejat på och coachat laget bra. Individuellt
har spelarna utvecklats trots brist på tillräckligt
utmanande motstånd.
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Niclas Slagstedt har varit sportsligt ansvarig för damlaget. Han har fokuserat på att skapa förutsättningar för att kunna genomföra den långsiktiga planen som ligger fram till 2025. Han är också länken
mellan styrelsen och damlaget.

Tack till våra sponsorer
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herrarna
Träningssäsongen drog i gång tidigt med styrka och en del fotboll. Laget spelade träningsmatcher
där spelarna roterade för att få chans att prova och testa. De mötte bland annat Sollentuna, IK
Sylvia, Akropolis, Vasalund och IK Sirius. Därefter tog Svenska Cupen vid, som de kvalificerade sig
till under 2020.

Det var ett tufft motstånd som väntade i form
av Malmö FF, Halmstad BK och GAIS. Men
herrarna gick in med gott självförtroende och
gjorde en enorm insats med vinst mot Malmö,
oavgjort mot Halmstad och avslutande seger
mot GAIS. Ett resultat som gav en kvartfinal
mot Degerfors IF på Stora Valla. Efter oavgjort
slutresultat avgjorde Sean Sabetkar i förlängningen till VSK:s fördel. För första gången i
klubbens historia var laget i semifinal.

skrapat ihop sex poäng med endast en vinst.
Därefter vände det. De sista sju omgångarna
spelade laget ihop 13 poäng och kunder till slut
säkra ett fortsatt spel i Superettan 2022, när
laget slutade på en tolfte plats, strax över kvalplats.
Mitt under säsongen lämnade huvudtränare
Thomas Askebrand sitt uppdrag och
assisterande tränare Kalle Karlsson tog över
huvudansvaret. I samband med tränarbytet kom
Alexander Rubin in som assisterande och Joel
Bäckström togs in som analytiker.

Tyvärr orkade laget inte riktigt ladda om mot
Allsvenska BK Häcken utan förlorade semin med
3–0. Cupäventyret var över för den här gången.

Tränarbytet innebar ett skifte i spelstil och kan
vara en anledning till den tröga starten på andra
halvan av säsongen. När spelet började sitta
kom också målchanserna. Faktiskt hade laget
flest målchanser i Superettan. Nästa steg blir
förstås att sätta alla chanser.

Seriesäsongen startade med gott självförtroende efter Svenska Cupens framgång. Resultaten ville sig dock inte riktigt. Det blev en
svajig första halva av säsongen. Laget vann fyra
matcher, spelade fem oavgjorda och förlorade
sex matcher. Framför allt släpptes det in alldeles
för många mål. Totalt gav det 17 poäng.

Intentionen att jobba mer med värdegrunden
hann vi inte riktigt med. Den finns nu med som
en prioriterad punkt för nästa säsong.

Andra halvan av säsongen började om möjligt
sämre. Efter åtta omgångar hade laget bara
18
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Jämförande statistik
2019

2020

2021

Tabellplacering

10

7

12

Segrar

8

11

8

Oavgjorda

10

6

12

Förluster

12

13

10

Poäng

34

39

36

Gjorda mål

41

40

36

Insläppta mål

40

44

40

Segrar

4

8

4

Oavgjorda

6

3

7

Förluster

5

4

4

Gjorda mål

21

26

20

Insläppta mål

19

22

21

Segrar

4

3

4

Oavgjorda

4

3

5

Förluster

7

9

6

Gjorda mål

20

14

16

Insläppta mål

21

22

19

Hemmaplan

Bortaplan
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Följande spelare lämnade truppen:
Albin Sporrong - Mjöndalen
Gustaf Lagerbielke, Elfsborgs IF
Justin Salmon, Degerfors IF
Kevin Custovic, Vejle
Moonga Simba, Brann
Sean Sabetkar, Degerfors IF
Följande spelare började för VSK:
Amer Ibrahimovic, Skövde
Anders Hellblom, från akademin
Daniel Hermansson, Qviding FIF
Dusan Jajic, Vendsyssel
Elis Wahl, från akademin
Erik Björndahl, Örebro SK (lån)
Gustaf Lagerbielke, Sollentuna FK
Herman Magnusson, Sollentuna FK
Jakob Lindahl, Varbergs BoIS
Jesper Merbom Adolfsson, Motala AIF
Kalle Björklund, Hammarby IF (lån)
Lawson Sabah, AFC Eskilstuna (lån)
Olle Edlund, IK Frej
Patric Åslund, från akademin
Taha Ali, Örebro SK (lån)

Lagkapten:
Simon Johansson har spelat 255 matcher för
herrarna. Han har aldrig representerat en annan
klubb i seniorsammanhang. Simon har hittills
hunnit med 44 mål och 32 målgivande passningar i den grönvita tröjan.
Skytteligan:
Erik Björndahl vann skytteligan. Han lånades in
från Örebro SK och gjorde 10 mål under hösten.
Målen var en starkt bidragande orsak till att vi
klarade kontraktet.
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tack till våra gröna sponsorer
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kansliet
Även för kansliet har pandemiåret satt sina spår. Personal var korttidspermitterad och behövde på
begränsad tid hinna med allt som en större organisation tidigare har gjort. De har varit beroende
av hjälp från ideella krafter och volontärer. Det har inte funnits möjlighet att som ett normalt år
vara tillgängliga för medlemmar, lag, förbund, liga (SEF) och kommun. Prioriteringar har behövt
göras.
Att vara ett elitlag och med i Svensk elitfotboll ger oss fördelar, men också många uppgifter som
klubben måste hantera för att få fördelarna. Här är några uppgifter som är direkt kopplade till SEF.

OBOS-tipset: OBOS är partner till ligan och till
klubbarna som ingår i Svensk elitfotboll. SEF har
tillsammans med OBOS tagit fram OBOS-tipset.
Det är ett stryktips som supportrar har tillgång
till inför varje omgång. Syftet är att engagera
supportrarna både på klubb- och liganivå.

vid rätt tillfälle med mera. För att hantera allt
det här har vi tillgång till verktyg som tidigare
nämnda Crowd Manager, Lime CRM-system,
Apsis epostverktyg och fler.
Träffar och möten: Under året sker många
möten för olika delar av organisationen tillsammans med representanter från de andra Superettanlagen och SEF. Kansliet deltar i möten som
berör kansli och sportkontoren, det kan handla
om biljettsystemet, VSK Live appen, Crowd
Manager, Lime CRM-systemet och evenemang
för att nämna några. 2021 var de flesta mötena
digitala.

Matchens lirare: Genom samarbetet har vi
tillgång till Crowd Manager, ett verktyg där det
går att skapa olika kampanjer och engagera
supportrar på klubbnivå. Vi har bland annat
kört Matchens lirare där supportrar röstar fram
matchens lirare vid varje match. OBOS skänker
de SELECT-bollar som går att vinna vid varje
röstningstillfälle.

Crowd Manager-grupp: VSK ingår i en arbetsgrupp för att utveckla OBOS-tipset och Matchens lirare. Syftet är att bolla idéer om hur vi kan
använda Crowd Manager för att över tid engagera fler supportrar.

OBOS Medlemskampanj: Under året har OBOS
erbjudit sina medlemmar rabatterade matchbiljetter.
Andra skyldigheter: Vi måste säkerställa att
intervjuskärmarna bakom spelarna är rätt, att
arenaexponeringen följer riktlinjerna, storbildsskärmen visar det den ska, att alla våra inlägg på
sociala medier och på webben har rätt logosar

High Light Plus: Det är ett tillägg till vår app;
VSK Live, där det genom ett abonnemanggår att
ta del av bland annat highlightade videos och
annat VIP:at material direkt i appen.
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Digitalisering
I och med pandemin har vi också sett att det finns smartare, digitala lösningar som vi tidigare inte
använt fullt ut men som vi nu har gått över till. Till exempel så gick vi över till att enbart sälja våra
matchbiljetter digitalt. De som behövde fick förstås hjälp att köpa biljett av entrévärdarna vid
ankomst. Fler åtgärder genomfördes efter hand.

Vi har fortsatt att digitallisera vår dokumentation, även om det finns en del kvar att göra. Vi
har flyttat över vår interna kommunikation och
filhantering till Teams. Plattformensom skapar
möjlighet att släppa in tillfälliga resurser och ge
tillgång till relevant arbetsmaterial när det behövs. Vi har utvecklat och fortsätter utveckla en
teamsstruktur där arbetsgrupper antingen får
egna teams eller underkanaler, för att hålla ihop
dialogen och gemensamma arbetsdokument.

digitalt direkt till vår fakturahantering underlättar och effektiviserar vårt arbete något enormt.
Det gör också att vi på sikt kommer att ha
bättre möjligheter till framförhållning och översyn.
Den digitala övergången märks också när det
gäller vår kommunikation. Vi har tidigare år haft
digital närvaro genom vår webbsida och våra
Sociala Mediekanaler. Men nu vi har utvecklat
synergieffekterna och kopplat på en mer frekvent dialog via e-post och våra nyhetsbrevsutskick.

Med vår nya ekonomibyrå har vi digitaliserat allt
från tidredovisning till fakturering och betalningsrutiner. Att våra leverantörer nu fakturerar

23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

VSK Fotboll Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2021

Lokaler, arena och hållbarhet
Iver Arena drivs och förvaltas av Rocklunda Fastigheter AB. De har det övergripande ansvaret för
underhåll och städning. Vi hyr en del av lokalerna och ansvarar för underhåll och städning av kansli
och hyrda omklädningrum.
Under året har vi börjat rensa i våra förråd och
arkiv. Flera containrar har fyllts med gammalt
bråte och sådant som var sönder. Oanvända
möbler har skänkts bort och annat har återvunnits. Det återstår fortfarande en del att rensa,
men vi är en god bit på väg. Med bättre ordning
blir det lättare att lämna över ansvar till andra.

fått personliga termosar i stället för engångmuggar för sitt kaffe. Vi arbetar för att hitta en
lösning för att minska engångsmuggarna som
går åt i samband med matcher. Vi fortsätter
att peta i detaljer för att långsiktigt få en fullt
hållbar verksamhet.
Säkerheten är en annan sak som har fått en översyn och en brandskyddsplan har tagits fram för
klubbens ytor.

I arbetet med att bedriva verksamheten mer
hållbart har vi sett över enkla saker som att ta
bort engångsmaterial. All personal har därför

Souvenirer
Det har under året kommit många förfrågningar om souvenirer och souvenirbutiken vi har
samarbete med online. Det finns fortfarande en hel del souvenirer kvar i vårt lager. Vi ser över de
avtal vi har med leverantörer och hoppas under 2022 tagit fram ett mer attraktivt erbjudande.
Som vanligt auktionerade vi ut matchtröjorna från våra representationslag. En del är mer attraktiva
än andra, med det är ett uppskattat erbjudande som vi kommer att fortsätta med. För första
gången auktionerades även damtröjorna ut.
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matcharrangemang
VSK Fotboll har ett stort ansvar mot publik, och lag när det gäller genomförandet av matcher. Vid
herrmatcherna krävs det drygt 60 personer som jobbar med kringarrangemangen. Då är inte den
personal som jobbar direkt med laget, som fysio och till exempel materialare inräknade. Vid dammaterna krävs än så länge inte lika stor organsiation.
Vi har under året haft fokus på att arbeta fram en tydlig ansvarsfördelning och process som är
hållbar över tid. Det har vi gjort för att säkerställa att vi inte personberoende utan att kunskapen
och rutiner stannar i klubben.

Under 2021 har en stor del av ansvar och uppgifter både före, under och efter herrmatcherna
legat på ideella krafter med stöd av personal,
säkerhetsansvarig samt vakter. Vid Superettanmatcher krävs publik- och entrévärdar, grindvakter, kioskpersonal till fyra kiosker, speaker,
bårbärare, sjuksköterska, inneplanskoordinator,
minst två i sekretariatet, domaransvarig, evenemangs- och lotterihantering och medieansvarig.

har det också varit svårt att skapa kontinuitet
och långsiktighet. Kopplat till de direktiv vi har
att förhålla oss till har matcharrangemangen
genomförts bra.
Förändringar i restriktionerna på grund av pandemin har gjort att vi ibland fått anpassa oss
samma dag. Återkopplingen från SEF har varit
positiv.

Det osäkra läget kopplat till pandemin har försvårat rekryteringen av nya volontärer. Därför
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Under året har vi bland annat gjort följande för att anpassa arenan att ta emot publik enligt
pandemirestriktionerna:
Biljetter – kontinuerligt anpassat till vad som vid tillfället var tillåtet
Läktare och platser – begränsat vilka platser som gick att använda
Hygien – ställt krav på städning samt sett till att det fanns tillgång på handsprit
Köbildningar – ordnat avspärrningar och hänvisningar
Information – digitalt innan match och på plats under match
Entréer – säkerställt avstånd vid entréerna
Kiosker – anpassat efter restriktionerna
VSK-Hörnan – flyttades utomhus
Varje enskild anpassning innebar mer eller mindre volontärer, mer eller mindre förberedelser och
olika arbetsmängd för kanslipersonal. Med god planeringa har vi lyckats utveckla våra matcharrangemang. Vi har under året jobbat med, förändrat och adderat följande:
Satt organisation och struktur kring matcharrangemangen
Arbetat fram manualer för nyckelfunktioner
Skapat struktur kring kioskverksamheten – inköp, inventering och kostnader
Etablerat en partnerhörna; VSK-hörnan, exklusivt för våra samarbetspartners
Rekryterat nya publikvärdar och volontärer
Infört maskot och någon som sjunger VSK-låten innan matchstart
Startat kioskverksamhet även på dammatcherna
Genomfört en gratismatch där närmare 4,000 kom som publik och deltagare
Och många fler åtgärder och aktiviteter
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Kioskverksamheten har varit begränsad under
året. Ambitionen var att ha samma utbud i alla
våra kiosker, både på sitt-, stå- och borta.

förproducerat eller färdigförpackat.
Under året har vi fokuserat på att minska svinn
och därmed fått en kioskverksamhet som gått
plus för första gången på flera år. Vi tackar våra
sponsorer Björklunds kaffe och ICA Maxi Erikslund för gott kaffe och färska bullar som har
varit uppskattat under hela säsongen.

Kraven hur vi hanterar livsmedel och råvaror har
varit svåra att möta i befintliga lokaler. Framförallt under sittplatsläktaren är allt annat än
anpassad för att kunna servera annat än

Tack till vår
grönvita sponsor

Publikstatistik Superettan 2021
VSK mot ...
AFC Eskilstuna
Vasalund IF
Jönköping Södra
IFK Värnamo
IK Brage
Östers IF
Helsingborgs IF
Landskrona BoIS
Akropolis
Falkenbergs FF
Norrby IF
GIF Sundsvall
GAIS
Örgryte
Trelleborgs FF

Publikantal

Coronarestriktioner

0
8
8
8
8
401
602
900
850
697
648
925
1698
3786
1859

Totalt

12 398

Snitt

826

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Lättad
Lättad
Lättad
Lättad
Lättad
Lättad
Lättad
Inga restriktioner
Gratismatchen
Inga restriktioner
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marknad
Pandemin har också märkts av hos av våra samarbetspartners. En del har haft en försiktigare inställning till sponsring. Trots det ville många företag vara med och stötta efter bästa förmåga. Det
fanns en ömsesidig förståelse för den situation som pandemin satte oss alla i.

Glädjande nog fick vi ändå flera nya samarbetspartners. Majoriteten av våra tidigare samarbetspartners valde också att fortsätta sitt
engagemang.

inom ett par år och med fortsatt hög nettonivå.
Kostnader bör i så stor grad som möjligt gå till
verksamheten och aktiviteter som sponsorer får
utväxling på.

2021 samarbetade vi med runt 100 företag och
en stor skara privatpersoner som bidrog genom
bland annat swishkampanjer. Vi är också tacksamma för stöd från Västerås Stad, VIP-100 och
Resab.

Förutom arbetet med att skapa samarbeten har
vi städat bort reklam på arenan som inte längre
är aktuell. Skyltar har hängt kvar under många
år utan samarbetsavtal. Vi är glada att vi kunnat
bjuda på den exponeringen, men gör nu plats för
att de som kliver in och vill förknippas med VSK
Fotboll.

VSK Fotboll tackar alla som gör det möjligt
för klubben att bedriva verksamhet med både
bredd och elit. Vi nådde vårt intäktsmål på
marknadssidan. Intressant att notera är att vi
kunde behålla en större del av bruttointäkten på
sponsorsidan än tidigare år.

Situationen gjorde att vi tyvärr inte kunde genomföra de aktiviteter av nätverkande karaktär
som vi hade hoppats på. Som tillexempel uppstartsmiddag med spelare och sponsorer, möte
med tränare innan match, möjlighet att spela
golf med en av våra herrspelare eller frukostträning med vår fystränare och liknande aktiviteter.

För att nå resultat i nivå med vår strategi behöver vi nå nivåer på 7-8 miljoner i bruttointäkter
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KOMMUNIKATION
Det här året har all kommunikation producerats av ideella krafter. Alla inlägg på sociala medier,
nyhetsbrev, artiklar, foton och webbuppdatringar har hanterats av volontärer och ledamöter från
styrelsen. Det är förstås inte en långsiktig lösning men har under omständigheterna fungerat ok.
Självklart finns det utrymme för förbättringar som förhoppningsvis kan genomföras under 2022
enligt den långsiktiga strategin.
Ett sätt att mäta hur framgångsrik kommunikationen har varit på digitala kanaler är genom
engagemang på sociala medier, besök på webben och hur stor öppningsfrekvens nyhetsbrev
har fått. Men det kan också till viss del mätas i
personliga kommentarer vi får vid möten, mejl
som dyker ner i inboxen och uppmuntrande ord
som skickas via messenger.

Vi har ökat antalet följare på alla våra kanaler
och engagemanget är ganska konstant. Förutom
direkt matchrelaterade inlägg så uppskattas alltid inlägg som hyllar några av våra profilspelare.
Under en månad publicerar vi normalt runt 20
artiklar på webben och når sammanlagt på våra
sociala kanaler flera hundra tusen, varav en del
förstås är överlappande. Vad vi kan konstatera
är att vi har ett starkt varumärke som berör och
intresserar många.

Vi nådde inte hela vägen när det gäller våra mål
rörande kommunikation. Ambitionen var bland
annat att starta en sida på LinkedIn. Där finns
många av våra samarbetspartners och vi hade
hoppats kunna dela med oss av våra kontaktytor. Det blir en av huvuduppgifterna för 2022.

Den stora utmaningen är GDPR. Vi skulle så
gärna vilja dela mer från barn- och ungdom men
är begränsade när det gäller foton och rörligt
media av GDPR-reglerna. Till 2022 hoppas vi
hitta ett sätt där vi enkelt kan få godkänt av
våra unga spelares föräldrar att använda bilder
till våra gemensamma kanaler.

Vårt nyhetsbrev har varit uppskattat och vi
kan alltid se i aktiviteter utifrån innehållet om
budskapen har nått fram. Det kan handla om
fler som anmäler sig till en camp, någon som
klickar på en länk eller frågor som dyker in till
kanslimejlen. Under 2022 hoppas vi vara ännu
mer frekventa med ett varierat innehåll.
Totalt har vi närmare 3,000 prenumeranter eller
intressenter till vårt nyhetsbrev. Under året har
vi inte gjort något för att öka det antalet. Även
det ligger med i planen för 2022. Öppningsfrekvensen är relativt hög, vilket är förväntat med
tanke på mottagarna har ett intresse av att följa
VSK Fotboll.
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de globala målen
Vår verksamhet ska gå i linje med och bidra till de Globala målen i Agenda 2030. Vi är precis som
förra året bara i början av vårt hållbarhetsarbete men kan efter ytterligare ett år konstatera att
vi har bidragit till nedanstående mål men framför allt ökat medvetenheten om att vi kan göra
skillnad genom våra val.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential
och att bidra till samhällets utveckling. VSK Fotboll bidrar genom att ge möjlighet till aktiviteter
som ger fördelar för både fysisk och mental hälsa. Att verka för att fler i tidig ålder får ett idrottsintresse gör skillnad.
Vår verksamhet har anpassats efter de krav som ställts utifrån Covid-19-restriktionerna. Bland
annat har vi haft digitala träningspass och föreläsningar samt anpassade utomhusövningar för att
kunna fortsätta vår verksamhet när smittan ökat. Vi behöver fortsätta att hitta lösningar som gör
att vi trots restriktioner kommer att kunna bidra till att våra spelare får utvecklas och må bra.
En annan del i det arbetet var den filmkväll som akademispelarna bjöds på. Filmen Tigrar, introducerades av regissören Ronnie Sandahl som är baserad på huvudfiguren Martin Bengtssons bok om
resan från ÖSK till den tuffa fotbollsmiljön i italienska Inter. Efter filmen höll Ronnie tillsammans
med med ledamoten i VSK Fotbolls styrelse, Anders Tengström, en diskussion vad de just sett och
vilka lärdomar som kan dras.
Mål 4 – God utbildning
Våra ledare engagerar sig i spelarnas skolnärvaro och resultat. Från våra unga lag upp till akademin
är utbildning och skolgång en integrerad del av vår fotbollsutbildning. Våra ledare får med sig att
skapa balans i de unga spelarnas liv och poängterar vikten av god skolgång.
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Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Under året har vi fortsatt arbetet med att tydliggöra skyldigheter och rättigheter som våra anställda och volontärer har. Det har vi bland annat gjort genom att implementera personalhandboken
som arbetades fram 2020, genomfört informationsmöten och varit tillgängliga för dialog. Vi har
också arbetat med säkerheten och kartlagt områden för förbättring. Dessutom har vi när det varit
möjligt ställt hållbarhetskrav på våra leverantörer, sponsorer och partners.
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
I all vår verksamhet utgår vi ifrån allas lika värde, lika rättigheter och potential. Det är ett kontinuerligt arbete som vi tror att genom ökad medvetenhet kan vi göra skillnad. Genom vårt omfattande
värdegrundsarbete påverkar och inspirerar vi, men självklart behöver vi fortsätta att utmana och
utveckla vår verksamhet. Inom ramen för målet arbetar vi även med att vi ska verka på säkra,
trygga och välkomnande arenor.
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Vi har påbörjat ett arbete för att ställa om till medvetna, hållbara val. I såväl spelar- som personalhandbok finns information om vikten att göra medvetna val. Här har vi en lång resa kvar att göra
med allt ifrån att skapa medvetenhet till att förändra enkla saker som att undvika flygresor och
engångsmaterial.
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Här bidrar vi genom värdegrundsarbete men också genom vårt samhällsengagemang ute i stadsdelarna. På grund av pandemisituationen begränsades våra intentioner men vi kom att genomföra
nattfotboll i de västra stadsdelarna. Det var uppskattat och vi hoppas kunna fortsätta i någon form
även kommande verksamhetsår.
Vi har under året fortsatt enligt vår tidigare presenterade strategi. En strategi är aldrig huggen i sten
utan är ett levande dokument som anpassas efter tid. Faserna som vi bygger strategin runt ger en
bra grund för att varje år sätta relevanta mål som går att genomföra.
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verksamhetsplan
Ett förvaltande 2022
Det svåra är inte att sätta mål utan att ha dem i fokus för alla beslut som tas. Mål som att att
rensa och städa Iver Arena kan vara enkla att nå. Vi har börjat rensningen men fortsätter även
under 2022. Men målet i sig kan vara underordnat vad resultatet ger. Det är inte bara för att få rent
i lokalerna, utan för att få bättre ordning i hela klubben, vilket underlättar för alla som hjälper till.

Målen för 2022 handlar om att växa in i och landa i det nya arbetssätt som en flexibel och agil
organisation innebär. 2022 kommer att präglas
av justeringar och förfining av de processer, rutiner och arbetssätt som initierats under 2021.

Det är trots en visionär framtidsbild en relevant
och möjlig resa att genomföra.
Med tydliga beskrivningar av faserna identifieras utmaningar och möjlighet att hitta konkreta
vägar att ta nästa steg. Nya styrelseledamöter
får också något att säga ja eller nej till när de blir
tillfrågade om att bli invalda som ledamöter.

Under verksamhetsåret 2022 fortsätter vi att
arbeta enligt den strategi som presenterades på
årsmötet 2021 och som konkretiserats ytterligare under det gångna verksamhetsåret.

Våra policydokument är en viktig vägvisare och
underlättar det fortsatta arbetet. Det blir inte
omstart varje gång en styrelse helt eller delvis
byts ut. Den utstakade vägen ger oss kontinuitet på resan mot visionen.

Det är av stor vikt att vi fortsätter att arbeta
långsiktigt för att nå toppen både på herr- och
damsidan. Det handlar också om att säkerställa att både akademin och vår barn- och ungdomsverksamhet bedriver verksamhet av allra
högsta kvalitet.
Utifrån strategin samt våra ledar-, spelar- och
värvningsfilosofier kan vi ta ut vilken riktning vi
ska ha och vilka beslut som behövs. De senare
faserna i strategin är mer visionära än nedbrutna på konkreta målnivåer.
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Den strategiska planen
I vår verksamhetsplan 2021 vid årsmötet slog vi fast att det krävs tålamod, ihärdighet och mod
för att stå fast vid strategin som togs fram. Vi har vårt sikte så långt fram som 2035. Vi har valt
att dela upp åren fram dit i olika faser. Varje fas ger oss möjlighet att andas, ta omtag och landa på
olika platåer för att mäkta med nästa, nästa och nästa steg.
Här presenterar vi faserna som tidigare beslutats om och som vi fortsatt arbetar efter samt för fas 1
det som genomförts under den tidssperioden.

Etableringsfas 2018 - 2021
Under etableringsfasen gick vi från division 1 till Superettan med herrlaget, etablerade damlaget och
akademin.
Den största utmaningen var att sätta en organisation som kunde balansera verksamheten
effektivt och resultatgivande. De första stegen var att anställa koordinatorer och ta bort tjänster
som inte rymdes inom de ekonomiska ramarna. Med en mer flexibel organisation optimerades kostnaderna i relation till intäkterna och säkrade därmed den fortsatta utvecklingsresan.
Under den senare tiden av perioden har flera policydokument arbetats fram och implementerats
för att stärka både varumärket och klubben i sin helhet. Jobbet att bli en mer modern och digital
organisation har också påbörjats.
Den grönvita tråden i en gemensam spelidé började i slutet av fasen ta form.
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Fusionsfas 2022 - 2023
Befintlig organisation ska prestera fullt ut under 2022. Den är agil samtidigt som den är kostnadseffektiv. Ett agilt arbetssätt handlar om att skapa största möjliga värde på det mest effektiva och
minst byråkratiska sätt som går. Då krävs det samsyn i organisationen om vilka problem och hinder
som finns men också mandat att snabbt ta beslut. Plattformen för den nya organisationen ger större insyn och mer delaktighet genom att rollerna är tvärfunktionella.
Tränare, ledare och specialistfunktioner som tidigare till stor del varit styrda mot herrlaget delas
med dam, akademi samt barn och ungdom. Vi har helt enkelt fler som på heltid kan driva fotbollen
framåt. Vi skapar en helhet och EN klubb, där alla drar mot samma mål.
Under fusionsfasen är herrlaget ett etablerat lag i Superettan. Det innebär listplaceringar i mitten
eller högre och ett stabilt genomförande. Damerna når division 1 och akademin går från 3 till 4 stjärnor.
Marknadssidan förstärks i slutet av fasen med säljkraft och kansliet med kompetens runt kommunikation. Det är med fördel en kombinerad tvärfunktionell tjänst likt resten av organisationens
tjänster.
Volontärsorganisationen börjar hitta sin form och attrahera fler frivilliga.

Prestationsfas 2024 - 2027
Nu ska vi vara redo att ta klivet till Allsvenskan för herrarna och Elitettan för damerna. Akademin
får bättre bedömningar i sina certifieringar och kvaliteten på vår barn- och ungdomsverksamhet kan
säkerställas.
Organisationen som finns på plats är redo för större utmaningar. Alla involverade ska ha förutsättningar att bedriva sina respektive roller på ett professionellt sätt.
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Etableringsfas 2028 - 2030
Det är få nykomlingar som etablerar sig i Allsvenskan. Vi måste vara klara för den utmaningen
både sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Damerna står dessutom i dörren för att nå damallsvenskan. Vi ska vara lika starka i att hantera damernas framgångar som herrarnas.
Nu är det också dags att etablera en egen scoutingorganisation för att säkerställa att vi rekryterar
både rätt spelare och ledare. På vårt kansli finns säljare som gör att vi är trygga i våra samarbetsavtal. Vi levererar vad vi lovar och lovar det vi vet att vi kan hålla.
I den här etableringen har ytterligare förstärkningar gjorts när det gäller kommunikation och
administration för att ta de sista stegen mot en professionell organisation.
Akademin är etablerad för både pojkar och flickor och har ett gott rykte, med 5 stjärnor i certifieringssystemet. De bidrar med duktiga spelare till klubben men levererar också tränare och spelare
till Västerås och hela Västmanland. Vi driver utvecklingen av fotbollen i regionen.

Expansionsfas 2031 - 2033
VSK Fotboll är nu etablerad i Herrallsvenskan och har tagit sig till Damallsvenskan. Det är dags att
trycka på knappar som gör att vi kan matcha de starkaste klubbarna i Sverige.
Vi behåller några fler spelare i truppen varje år, vilket gör att vi får en något högre medelålder.
Vi har möjlighet att stärka lönebilden på nyförvärv som tillför spets vi sällan skådat på hemarenan.
Här börjar resan mot klubbens första SM-guld, på riktigt.
När du kliver in på kansliet möts du av ett myller med människor som arbetar helhjärtat och med
engagemang för klubben, länets lag. Det är kö till våra volontärgrupper med personer som vill vara
med och bidra. Vårt volontärsupplägg är attraktivt, uppskattat och inspirerar andra klubbar. Att vara
volontär är ett hedersuppdrag med ideell utgångspunkt.
Akademin (avser hela barn och ungdomsverksamheten) för både flickor och pojkar levererar spelare till seniorlagen på löpande band. Vi har dessutom gjort vår största spelarförsäljning i klubbens
historia, direkt från akademin.
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Prestationsfas 2034 - 2035
Alla år av slit, hårt jobb och kärlek till länets lag, kulminerar i ett SM-Guld. VSK Fotboll får spela
Europaspel på stadens nya arena. Vi når Europaspel med både herr- och damlaget samma år och tar
dubbla SM-Guld.
Akademin konkurrerar med de största i Europa. Klubbar vallfärdar för att besöka VSK Fotboll och ta
del av den resan som klubben gjort de senaste 12 åren.
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övergripande strategi 2022
En nyckel för att lyckas som organisation är långsiktighet. Ska ett hållbart VSK Fotboll byggas
krävs det engagemang, tydliga mål och en plattform där vision och mål är levande och förankrade.
Det förutsätter en organisation som har mod och tålamod att stå fast vid beslut och mål.
För 2022 fortsätter vi på den inslagna vägen från 2021 samt lägger till en del. Men i det stora hela ser
det ut som föregående år.
Medlemmarna är de som utgör vår klubbkultur och gemenskap. De är värda ordnade tränings- och
matchförutsättningar, goda faciliteter för träning, omklädning och möten samt kaffeförsäljning på
match förstås.
Men VSK Fotboll erbjuder mer än fritidsaktiviteter. Det är en upplevelse, ett skådespel, en händelse
som påverkar. VSK Fotboll bidrar till samhället genom fostrande av barn och ungdomar samt utveckling av ledare. Det VSK bidrar med kan sammanfattas i fyra punkter:
Fotboll
Nytta för individen
Nytta för företag
Samhällsnytta
Strategin tar hänsyn till alla delar där VSK kan bidra. VSK för fotbollen framåt i Västerås, i länet och
regionen genom att bedriva verksamhet både på bredd och elitnivå, med en akademi som är till för
hela upptagningsområdet. Därför är balansen mellan våra verksamhetsdelar viktig, alla delar måste
få ta plats.
VSK Fotboll gör nytta för individen genom utvecklingen av både spelare och ledare. Men också genom att erbjuda plattformar för gemenskap och nätverkande, både för volontärer och samarbetspartners. Inom ramen för våra samarbetsavtal och vårt starka varumärke skapar vi förutsättningar
för samarbeten och affärer. Men också för aktiviteter och projekt som stöttar i det lokala samhället.
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För att åstadkomma allt det här behöver vi arbeta med och ta hänsyn till:

Ledarskap på lag-, organisations- och styrelsenivå
Kompetens och engagemang från hela klubben
Kringorganisationens engagemang
Spelare och medlemmars möjlighet att hjälpa till och bidra
Supportrars bidrag och motdrag
Omvärldens förändrade förutsättningar och direktiv, till exempel de globala målen
En gemensam syn på alla nivåer

Målet för representationslagen har alltid varit att nå högsta nivå. På sikt är ett SM-guld det störta
beviset på att klubben valt en hållbar och stark strategi för både herr- och damlaget.
För att bli den etablerade klubb på elitnivå som VSK Fotboll önskar krävs mod att tro på den strategi som tagits fram. Där finns riktlinjer, förhållningssätt och en realistisk idé om att VSK Fotboll
kan och ska vara där vi alltid har sagt att vi tillhör, den yttersta eliten. Men då behöver vi alla vara
överens om att den väg vi har slagit in på är en bra början på den resan.
Vi vill ha med oss våra intressenter på resan:
Medlemmar

Supportrar som vill delta i
fram- och motgång

Spelare på elitnivå som vill spela i VSK
Fotboll och/eller komma ännu högre

Volontärer som vill göra skillnad, gillar
VSK Fotboll och vill vara till nytta

Barn och ungdomar som vill spela
fotboll och vara med i en gemenskap

Samarbetspartner som gärna ser att
VSK Fotboll når framgång för att därmed dra nytta av exponering

Föräldrar till barn och ungdomar som
behöver en fritidsaktivitet

Västerås Stad och företag som tillsammans med VSK vill bidra till en
ökad social hållbarhet

Fotbollsintresserade som vill bli
ledare, domare eller på annat sätt
jobba med fotboll
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marknad
För att kunna bedriva verksamheten så är vi beroende av våra samarbetspartners. Marknadsarbetet är prioriterat och vi behöver sätta ribban högt 2022. Fler aktiviteter där samarbetspartners
kan bidra är redan planerade. Vi vill att det ska vara ett win-win-samarbete.

Magnus Persson, Hemköp City Västerås och
Ludwig Jonsson, marknadskoordinator VSK Fotboll

Vår erfarenhet säger att affärsnätverk efter
ett tag behöver ta omtag och förnyas. Därför
lanserar vi den här säsongen en ny möjlighet
för de som är intresserade av att utöka sina
kontaktytor och skapa affärsrelationer. Mer
information kommer under våren.
Vi undersöker om det är möjligt att flytta
VSK-hörnan till en del av sittplatsläktaren.
Där hoppas vi kunna bygga om några av de
översta sittraderna på en del av läktaren till
en mötes- och serveringsyta. Vi vill kunna
erbjuda sponsorspecifika evenemang samt
möjlighet att nätverka, äta, dricka och se
fotbollsmatcher förstås.

Under året är det fortsatt viktigt att hålla nere
overheadkostnader. Det är därför vi initialt har
riktat in oss på lösningar av framförallt ideell
karaktär. Arbetet leds av vår marknadskoordinator.
Redan i början av 2022 har vi stärkt upp marknadssidan i enlighet med strategin. Fler resurser jobbar
redan med marknadsfrågor, både på ideell basis och
delvis arvoderat.

Målet är att kunna genomföra delar av förra
årets uteblivna aktiviteter samt en rad nya,
för våra samarbetspartners.
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matcharrangemang
Det finns det som kan bli bättre när det gäller våra matcharrangemang. Vi har kommit en lång väg
när det gäller att ta fram rutiner och instruktioner för att underlätta för alla som jobbar under
matcherna. Vi vill förstås att så många som möjligt ska tycka att våra matcher är underhållande,
trevliga värda att besöka både på herr- och damsidan.
Ett mål när det gäller våra matcher i Superettan är ett publiksnittet på 1 904 personer per match.
Det borde vi kunna nå.

Varje klubb i Superettan och Allsvenskan har ansvar för att bygga en kompetent och välsmord
evenemangsorganisation med tydliga ansvarsområden. å säkerställer vi att vi har professionella arrangemang som skapar intresse för
fotbollen.

Ett initiativ vi har planerat en längre tid och
ska bli verklighet under 2022 är en seniorgrupp
som kan bidra på dagtid, träffas, fika tillsammans samtidigt som gruppen kan förbereda för
matchdag, eller annat som behövs för stunden.
I stället för att betala eller arvodera våra volontärer vill vi behålla resurserna inom klubben och
låta våra barn- och ungdomslag få tillskott till
lagkassorna när de ställer upp som volontärer
eller ansvariga för kiosk, entréer, supportermaterial eller annat.

Vi tror att en stark och samspelt evenemangsorganisation är en investering. Ju attraktivare
vi kan göra våra matcher ju bättre blir det både
för åskådarna, spelarna och våra samarbetspartners.
Vi kommer fortfarande vara beroende av våra
volontärer. Målet är att ha en mer återkommande och erfaren grupp som tar ansvar och värnar
om arrangemangen lika mycket som styrelse,
spelare och anställda gör. I det arbetet ingår
stödet från våra unga lag.

Samtidigt vill vi visa vår uppskattning till de
som frivilligt väljer att stötta klubben med sin
tid. Med det sagt, det är många som lägger ner
tid i klubben utan ersättning bara för att deras
hjärtan är grönvita. Det är vi tacksamma för.
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värdegrund
Idrott ska vara roligt, fotboll ska vara roligt. Glädjen och kärleken till fotbollen ska stå i centrum
för allt vi i VSK Fotboll gör. Genom glädje skapar vi energi och engagemang som i sin tur ger framgång.

Genom samarbete med skolor, andra idrotter,
näringslivet och övriga delar av samhället pratar
vi inte bara om vår värdegrund utan VSK Fotboll
lever med den i vår vardag. Vårt starka varumärke ger oss en unik möjlighet att få flera att idrotta, engagera sig och att växa som individer.

broar mellan individer i en värld där handling är
viktigare än ord. VSK Fotboll tar ansvar både på
planen och vid sidan av arenorna.
Värdegrunden ska ge en bild av hur vi agerar.
Därför behöver alla involverade känna till och
förstå den.

VSK Fotboll ska bidra till en fotboll som präglas
av sportmannamässigt uppförande och rent
spel. Det står över de sportsliga resultaten,
samtidigt som det är vår övertygelse att en
sund inställning, bra bemötande och beteende i
slutändan ger goda sportsliga resultat.

Under 2022 inleder vi ett samarbete med Junos
Kamp. Ett välgörenhetsprojekt som stöttar
familjer med svårt sjuka barn. Vi startar också
ett samarbete med Friends där vi börjar med en
enkät hos våra spelare och ledare i lagen 13 till 19
år som tar reda på hur trygga de är i klubben och
hur deras psykiska välmående är. Friends utgår
sedan från svaren för att coacha oss vidare till
större trygghet och bättre psykiskt mående.

Det kommer att finnas lägen när vi tycker
olika eller det inte blev som vi förväntade oss,
men utifrån VSK Fotbolls bästa hittar vi alltid
lösningar. Vi har en unik möjlighet att bygga
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ekonomi
Osäkerheten när det gäller hur pandemin kan fortsätta påverka ekonomin lurar fortfarande. Det
ekonomiska stöd som regering och riksdag tidigare har beslutat om går inte att budgetera för.
Åtgärderna som har vidtagits under 2021 har inte varit tillräckliga för att ha en budget i balans
2022. Vi behöver arbeta för att öka intäkterna inför budgetarbetet 2023 för att nå målet framåt.
Budgeten för 2022 är underbalanserad med
-580 000 kronor, men med ambition att
komma i balans till 2023. Om budgeten hade
balanserats redan nu hade det fått påtagligt negativa konsekvenser för främst herrtruppen. Vi
har valt att utöka spelarbudgeten för att skapa
förutsättningar att nå en bättre tabellplacering.
Budgeten är beräknad på en sjätteplacering.

Beroende på hur säsongen utvecklas när det
gäller restriktioner knutna till Covid-19 kommer
budget och kostnader behöva anpassas. Budgeten är därför fortsatt försiktig när det gäller
matchintäkter genom säsongskort och biljettförsäljning.
När det gäller barn- och ungdomsverksamheten
så ökades deltagaravgifterna förra året och
kommer att stanna den nivån även i år.

Budgetförutsättningar för verksamhetsåret
2022 kan summeras enligt följande:

Vi planerar att genomföra cuper och campverksamhet som kan generera en intäkt.

En organisation med tvärfunktionella
roller och bred kompetens

Ambitionen är att nå sportsliga prestationer i
balans med ekonomiskt resultat. Målet är att
det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen och ett positivt rörelseresultat före spelartransfers och andra poster av
engångskaraktär.

Stor del ideellt arbete
Herrtruppen, tabellplacering 6
Budgeterade spelarförsäljningar
Investeringar för ny VSK-hörna
Fortsatt satsning på damlaget
Oförändrade medlems- och deltagaravgifter
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barn och ungdom
VSK Fotboll bedriver breddfotboll för ungdomar upp till 14 år. Därefter tar på pojksidan akademin
vid och på flicksidan en tydligare inriktning mot elit och ambition att ta plats i damlaget. Det övergripande målet är alltid att ge barn och ungdomar att utvecklas som fotbollsspelare och skapa ett
brinnande intresse för idrotten för livet. I det arbetet ingår bland annat att:

... uppmuntra och ge möjlighet till motion och idrott i syfte att främja en
god hälsa
... aktivt arbeta med jämställdhet och inkludering samt värna om
demokratisk utveckling och delaktighet
... förstå och arbeta för det ekonomiska incitament som breddverksamheten innebär för en fungerande elitverksamhet som att utveckla och sälja
spelare samt bygga framtida volontärer, ledare och andra funktionärer

Under 2021 arbetade vi för att implementera en
grönvit tråd för hur vi tränar och spelar fotboll
från P19 och neråt i åldrarna både på pojk- och
flicksidan. Det fortsätter vi med under 2022.

ning som vi tillhandahåller också tillgodogör sig
den. Vi kommer dock att fortsätta arbeta för att
vår metodik och synsätt på fotbollen genomsyrar hela klubben.

Målen för barn och ungdom ska vara lätta att
nå. Däremot kan vi förstås inte garantera att
”alla” som tar emot den information och utbild-

På flicksidan har vi ett glapp mellan äldsta- och
nästäldsta lagen samt mellan äldsta och damlaget. Det äldsta flicklaget, kommer att samarbeta
med damlaget under 2022 och matchas när det
finns möjlighet mot äldre lag. På sikt vill vi ha lag
i alla åldrar och sömlöst kunna förse vårt damlag
med talanger precis som på herrsidan.
Represenationslagen kommer att besöka våra
unga lag på Skälby IP. vid flera tillfällen.
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akademin
Verksamheten har nu funnits i fyra år och är etablerad i klubben, i Västerås och i regionen. Det
finns ett intresse att vara med i akademin som spelare, tränare och ledare. Att vara en attraktiv
akademi kräver att vi fortsätter jobba efter värdegrunden och vår spelstrategi.
Hur vi arbetar med tränar- och ledarteamet
bedömer vi är en avgörande faktor för framgången. Med gott ledarskap utvecklas också bra
spelare som leder till bra fotboll. Resultaten av
akademilagens spel under 2021 är bevis nog för
att vi är på rätt väg.

De ligger dock i linje med vår värdegrund och är
en del i arbetet att leva den.
Kulturen vi skapar nu ska leva genom den långsiktiga strategin och många av våra akademispelare kommer att vara med på resan fram till
högsta nivån.

Vi fortsätter därför på den inslagna vägen med
att stärka relationerna mellan tränarteamen
samt med regelbunden utvärdering och kunskapsinhämtning. Målen för 2022 är av mjukare
karaktär och därför svårare att följa upp.

Vi eftersträvar ledare och spelare som har ett
utvecklande tankesätt. Det innebär att vi måste
uppmuntra och ge utrymme för reflektion före,
under och efter träningar, både individuellt och
i team.

44

VERKSAMHETSPLAN 2022

VSK Fotboll Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2021

damerna
Med damernas avancemang till division 2 har de etablerat sig och får nästan samma uppmärksamhet och respons som herrlaget. Tillsammans gör lagen skillnad för klubben och representerar
de grönvita färgerna på ett fantastiskt sätt. För organisationen betyder avancemanget att de
resurser vi har för att stötta laget behöver utvidgas.

Fler som är engagerade på olika nivåer och
hjälper till med allt från att hålla koll på motståndare, till att hantera hemma och bortamatcher, göra bokningar, sköta kommunikationen,
leta talanger och skapa trivsel i laget är bara
några saker som behöver tas om hand. Det har
legat på ett fåtal personer tidigare, men underlättar för alla om det blir fler som kan dela på
uppgifterna.

VSK Fotbolls inställning är att aldrig behöva
ställa ett lag mot ett annat, utan att alltid kunna
se till att båda har det stöd de behöver.
Med det sagt, det är en stor skillnad när det
gäller krav på kringorganisation och evenemang
på Superettan och division 2 dam. Vi kommer
att vid varje givet tillfälle göra vårt bästa utifrån
givna förutsättningar.
I början av säsongen flyttar damerna in i ett
eget omklädningsrum som de själva renoverar
och anpassar efter behov. En viktig markering i
resan av att vara en integrerad och uppskattad
del av VSK-familjen. Här finns också plats för
träningsmaterial och ett litet pentry.

Kontinuitet finns kvar med Tony Nilsson som
lagledare och koordinator och Niclas Slagstedt
som sportsligt ansvarig. Niclas är den som påbörjat arbetet med att jobba fram en grupp som
stöttar damerna på alla möjliga sätt.
Spelmässigt är förutsättningarna goda med
flera nya spelare och befintlig trupp kvar. Det
kommer att kräva mer av spelarna både på träning och match för att ta en plats i startelvan.
Precis som det ska göra i ett satsande lag.

Det ger organisationen runt damlaget ett ställe
att höra hemma. Organisationen runt damerna
är ett bygge som påbörjades förra säsongen och
fortsätter i år.
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herrarna
VSK jobbar alltid för att skapa en miljö där spelare kan utvecklas. 2022 ligger fokus på att utveckla
miljön och aktiviteterna som ligger utanför den direkta träningstiden. Spelarna är anställda på full
tid och en del av tiden kan användas att utvecklas på andra sätt än rent fysiskt och fotbollstekniskt. Det kan handla om videoanalys, individuella samtal eller aktiviteter som rör resten av klubben, för att skapa samhörighet.
U21-matcherma vi spelar för akademin och herrlaget närmare varandra. Det är en bra plattform
för att bygga relationer och lära känna varandra. Under året kommer vi att boka ett antal
U21-matcher för att fortsätta det arbetet.

Sportsliga förutsättningar
För att skapa förutsättningar för sportsliga
framgångar och möjlighet att nå målen under
fas 2 behövs:

På ledarnivå fortsätter vi jobbet att förbättra
samarbetet och effektiviteten. Den agila och
tvärfunktionella tanken genomsyrar även herrtruppen där fler ledare har roller både i herrlaget
och i akademin.

Stabilitet i trupp och lagledning genom
längre kontrakt med tränare och ledare

En övergångstränare får ansvaret för alla unga
spelare i truppen och en fysiotränare ansvarar
för att samma tanke genomsyrar all fysträning
från akademin och uppåt.

En riktning för hur klubben ska spela
fotboll

Ett tydligt system för att inkludera akademin med seniorlagen

Plånboken avgör inte resultatet, utan inställningen och strategin till det vi gör

När det gäller spelet på planen är fokus initialt
på att förbättra förmågan att avgöra och stänga
matcher. Slutet av säsongen var full av chanser,
nu måste vi sätta dem.

Vetskap om att vi är en klubb, ett lag, ett
team som tillsammans gör den här resan
Förtroende för riktningen och varandra
Att inte bara säga att vi är transparenta
och har högt till tak utan leva det
Krav på engagemang hos ledare, tränare,
spelare och kringorganisation
Friska och motiverade spelare och ledare
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verksamhetsmål
I strategin finns övergripande mål för hela verksamheten. De målen omsätts sedan till respektive
verksamhetsdel för att vara relevanta och bidragande till de övergripande målen. Alla ska stötta
möjligheten att nå vår vision och samtidigt bidra till de globala målen i Agenda 2030.
Förutom att hålla budget finns det ett antal aktiviteter som kan påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning. Fokus för 2022 är:

Ökade marknadsintäkter – ett arbete har påbörjats för att om ett par år ligga på en stabil
intäktsnivå som är hållbart för allsvensk nivå. För 2022 ligger budgeten på en något högre nivå än
föregående år.

Ökad kostnadskontroll – Ytterligare resurs på ekonomisidan ger fler regelbundna och och djupgående kontroller. Det skapar förutsättningar för att vi får en ekonomi i balans genom effektivisering av våra processer.

Stabil organisation – Med en organisation som har landat i ansvar och mandat finns möjlighet
till högre effektivitet, ökade intäkter och reducerade kostnader.

Tack till
vår sponsor
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Barn och ungdom samt akademin
Målen för barn och ungdom 2022 är att höja kvaliteten på verksamheten ytterligare genom
att säkerställa att:
• Alla spelar efter samma spelidé
• Alla utgår från samma träningsmetodik
• Alla tränare och spelare för lagen 13–19 år, har en individuell utvecklingsplan
Under året ska också vi fortsatt ha fokus på:
• Utveckling av utbildningsplanen för spelare
• Att alla vet vem som kontaktas i vilka frågor
• Att alla vet hur stor en ungdomstrupp får vara och hur många ledare som då krävs
• Utvecklingen av Skälby IP och faciliteterna där

Målen för akademin 2022 är att höja kvaliteten på verksamheten men också
ett antal tydliga mål.
Matcher:
• Fortsätta utveckla matchmiljö för samtliga lag i akademin.
• Lyfta P19 i Superettan.
• P17 har fortsatt bra i P17-Allsvenskan.
• Fler träningsmatcher för P16 till P13 mot klubbar från SEF.
• Fortsätta resa med bra komfort på matcher för P16, P17 och P19.
Träningar:
• Fortsätta utveckla metodiken för hur vi tränar.
• Öka antalet repetitioner på matchavgörande moment.
• Ha individuella styrketräningsprogram.
Övriga aktiviteter:
Öka antalet sociala aktiviteter utanför fotbollen för att bygga relationer.
Utbilda spelare om:
• spel och matchfixning
• kost och träningslära
• värdegrund och beteenden
• psykisk hälsa och välmående
• Utbilda spelare och föräldrar om agenter och andra klubbars intressen.
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Representationslagen
Det finns i respektive trupp uttalade mål för varje enskild spelare såväl som för hela lagen.
De redovisas inte här. De här målen är mer övergripande och påverkar den kultur, professionalism
och klubbanda som vi eftersträvar.

Herrarna

Damerna

Säkerstlla att den sportsliga strategin följs

Fortsätta implementeringen av den sportsliga
strategin

Utveckla sportgruppen (tekniskt hjärta)
Tillsätta ytterligare personer till sportgruppen
samt hålla tio möten under året

Tekniska hjärtat ska ha minst 20 möten under
året för kontinuitet

Alla spelare ska ha fått, läst och tagit till sig
spelarpolicyn

Alla spelare ska ha fått, läst och tagit till sig
spelarpolicyn

Utöka med fysio två dagar i veckan för att skapa
bättre förutsättningar för återhämtning och
rehalibitering

Skapa ännu bättre förutsättningar för återhämtning och rehalibitering

49

VERKSAMHETSPLAN 2022

VSK Fotboll Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2021

värdegrunden
Arbetet med att sprida och implementera värdegrunden på alla nivåer fortsätter under 2022.
Spelare från herr- och damlaget kommer erbjudas att gå en digital kurs, värdegrundscoach, för att
bli ambassadörer inom och för respektive trupp. Syftet är att ha uppskattade förebilder.

Styrelsen och volontärer kommer under året att gå utbildningen Värdegrund i hela klubben.
Styrelsen ska också under året tillsammans med VSK fans föra dialog om vår gemensamma uppförandekod. Vi arbetar aktivt med värdegrunden för att säkerställa att alla i VSK Fotboll i alla sammanhang uppträda på ett schysst och professionellt sätt. Det innefattar att ta avstånd från pyroteknik samt att ta ansvar för det individuella agerandet före, under och efter match. I arbetet ingår
också ställningstagande runt ärekränkning, rasism, hot, ofredande och liknande agerande oavsett
om det sker digitalt eller i direkt kontakt med andra.
Samtidigt fortsätter vi det redan påbörjade arbetet med att i början av säsongen genomföra en
värdegrundsträff för ungdoms- och akademiledare.
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Kansli
Målen för kansliet är enkla men nog så viktiga. Många gånger är det kanslipersonal och annan
personal som befinner sig i kansliet som möter våra intressenter först. Professionellt beteenden,
ordning och reda samt service är grunden för ett bra kansli.
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att VSK möter kraven från SvFF och SEF
Ansvara för att kansli och lokaler är representabla och uppfattas professionella
Implementera ett miljötänk både för inköp och hantering av avfall
Ha bestämda öppettider
Systematisk dokumentera i Teams
Skapa fler manualer för att säkerställa att kunskap stannar kvar i organisationen
Hålla hög servicenivå för våra lag, medlemmar, förbund, liga och Västerås stad

Iver Arena
För att kunna erbjuda en bättre upplevelse för vår publik och ha en bra arbetsmiljö för personal,
ledare och spelare behöver Iver Arena vara i så bra skick som det går. Ansvaret för lokalerna ligger
hos Västerås Stad, men vi kan göra så mycket som vi kan.
Därför ska vi under året:
• Föra dialog med Västerås Stad om att förbättra arenan
• Systematiskt dokumentera brister
• Fräscha upp ytor som vi har tillgång till, som kansli, kiosk och omklädningsrum.
• Rensa och städa
• Hålla hög servicenivå för våra lag, medlemmar, förbund, liga och Västerås stad

Skälby IP
Även anläggningen på Skälby behöver översyn och bli bättre omhändertagen.
Vi behöver vårda de resurser vi har på ett bättre sätt.
För Skälby IP ska vi därför:
• Ta fram rutiner för städning och implementera hos samtliga ledare
• Öka ansvarstagandet för anläggningen hos våra ledare
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Marknad
Vi har markerat att det är viktigt att vi ökar våra marknadsintäkter för framtiden. Det arbetet har
påbörjats och fortsätter under året. Det innefattar bland annat:
•
•
•

En marknadsgrupp som tillsammans med koordinator jobbar för ökade intäkter
Ta fram och implementera nytt marknadsmaterial
Arrangera fler aktiviteter tillsammans med samarbetspartners

Evenemang och arrangemang
För att kunna höja nivån även på våra matcharrangemang krävs bland annat följande:
•
•
•
•
•
•

Evenemangsgrupp som tillsammans med koordinator ansvarar och planerar för matcharrangemangen
Säkerställa att det finns volontärsgrupper för alla olika roller vid matcharrangemang
Struktur för barn- och ungdomslagens samt akademins medverkan
Öka publiksnittet
Utveckla evenemangen för att skapa större mervärde för publiken och samarbetspartners
Säkerställa att vi kan ta emot publik även vid eventuella Covid-restriktioner
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Socialt
Utifrån våra policies går det att plocka punkter som vi behöver jobba med. Många saker strävar vi
redan efter, men genom att sätta upp dem som mål blir de synliga och skapar medvetenhet.
Därför lyfter vi fram följande:
• Vi ska ha medlemmar av båda könen, alla åldrar och olika yrkesgrupper
• Vi vill öka delaktigheten och engagemanget hos våra medlemmar och intressenter
• VSK Fotboll ska alltid visa ett gott värdskap
• Hela tiden kompetensutveckla personal, ledare, spelare och föräldrar
• Vi ska ha säkra, trygga och välkomnande träningar och arenor
• Värna om och bidra till bättre hälsa
• Ta ett ansvar som är bredare än fotbollen, genom föreläsningar som bygger vår värdegrund
med fokus på trygghet, mångfald och inkludering

Ekologiskt
Avslutningvis, genom att markera att vi också vill ta ansvar för miljön sätter vi ner mål som påverkar våra val i vardagen såväl som val av leverantörer och samarbetspartners.
Det här kan vi göra:
• Öka medvetenheten om att våra dagliga val gör skillnad
• Ställa hållbarhetskrav på leverantörer, sponsorer och partners
• Ha en effektiv material- och avfallshantering för att minimera påverkan
• Spara resurser geno att minska användandet av till exempel engångsartiklar
• Systematiskt följa upp våra val
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tack till våra vita sponsorer
Addiva

Gema VVS-teknik

Advokat Landerdahl

Hygienteknik

AGV Förvaltningsaktiebolag

Idrottsförlaget

Aros Fjärrgods

JCM Transport

Avans

Jumpyard

Bad och Värme

Merresor

Bellevuestadion

Misjö

Bostjärnan

Målerispectrum

Bytewize

Mälardalens Takservice

Båt-Sam

PePe VVS

Dingtuna Ekogård

Prezero

EK-Service

Renta

Elektronikmekanik

Spolpatrullen

Exin

Telways

FVB Sverige

TGA Bygg och Konsult

TACK TILL ALLA MÅNADSGIVARE
Anders Tengström

Joakim Lindborg

Niklas Andersson

Andreas Bergh

Johan Ejdeblom

Per Tronêt Jonsson

Arne Andersson

Johan Westerlund

Peter Blomqvist

Börje Hedin

Jörgen Höjlin

Peter Klintberg

Christina Liffner

Jörgen Karlsson

Peter Pasalic Östberg

Ewa Eidhagen

Karl-Magnus Thörnros

Robert Bergström

Fredrik Lindholm

Lars Engström

Simon Lennartsson

Göran Landerdahl

Lena Nordin-Andersson

Tobias Eriksson

Henrik Lukkarila

Linus Wahlberg

Torgny Hellman

Henrik Roos

Mikael Hellblom

Örjan Holgersson

Jan Andersson

Mikael Isberg
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Budget 2022

INTÄKTER
Publikintäkter

1 750

Marknadsintäkter

5 600

Transferintäkter

350

Övriga intäkter

14 100

Summa intäkter

21 800

KOSTNADER
Personalkostnader

15 900

Övriga kostnader

6 480

Summa kostnader

22 380

Resultat

-580

Detaljerad genomgång på årsmötet.
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