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Västerås Sportklubb bildades 29 januari 1904 i köket på dåvarande Folkets Hus inför ett 30-tal 

ungdomar. I starten fanns det allmän idrott, fotboll, skridskor, issegling och atletik (tyngdlyftning) 

som grenar i föreningen. 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 såväl idrottsligt som civilt 

- satsa på en bred ungdoms- och juniorverksamhet 

Klubben ska så långt som möjligt rekrytera spelare till representationslagen från egen ungdoms- och 

juniorverksamhet 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 
 

VSK Fotboll tar sats mot att utveckla hela föreningen - hållbarhet i fokus 

 

Vi i Västerås SK FK:s styrelse har lagt ner ett stort arbete på att få kontroll på klubbens inkomster och 

utgifter, med ambitionen att skapa en förening med en ekonomi i balans, samtidigt som våra lag ska 

erbjudas de bästa förutsättningarna för att utvecklas rent sportsligt. Alla i och omkring VSK Fotboll 

arbetar hårt och metodiskt med att bygga en klubb som är hållbar i alla delar. Vi ser bland annat att 

vi behöver utveckla våra relationer med supportrar, företag, andra föreningar, kommunen och 

organisationer i Västerås med omnejd. Vi är inte riktigt där än men en god bit på väg och vi ser med 

tillförsikt fram emot att under säsongen 2023 ta ytterligare ett kliv mot att bli just en i alla delar 

hållbar klubb. Ett prioriterat område är marknadsarbetet då klubben måste öka intäkterna för att nå 

klubbens ambitiösa mål.  

 

Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla ni som på olika sätt varit en del av vår klubb under året, utan 

det stora engagemang som finns runt klubben skulle vi inte vara där vi är idag. Ett stort tack också till 

samtliga VSK partners som gör vår verksamhet möjlig. Utan er är inte våra ambitioner möjliga, så 

enkelt är det.  

 

Ett särskilt tack till Hygienteknik, Carpenter, Kinnarps, ABB, Bad och värme, Mälarenergi, Intersport, 

samt Västerås stad, ni är våra största partners! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 
 

Årsmöte VSK fotbolls årsmöte. Onsdag den 15 mars. Klockan 18.30. Västerås stads fullmäktigesal.  

 

1. Fastställande av röstlängd. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för år 2022. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under år 2022. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2023. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för år 2023. 

11. Behandling av styrelsens förslag på i rätt tid inkomna motioner 

12. Val av: 

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år. 

b) ledamöter för en tid av två år. 

c) ledamöter för en tid av ett år. 

d) revisionsbolag med påskrivande revisor. 

e) två ledamöter till valberedningen för ett år. 

f) ombud till möten där VSK Fotboll har rätt att vara representerade genom ombud. 

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 

ETT ÅR AV SPORTSLIGA FRAMGÅNGAR 
Sportsligt blev 2022 en till stora delar framgångsrik säsong, med en rad bedrifter av enskilda individer 

och lag. Herrlaget i Superettan och damlaget, som nykomlingar i toppen av division två, samt 

akademilagen i allsvenskan. Under året har styrelsens fokus varit på operativt arbete, sportsliga 

resultat, hantering av evenemang samt klubbens ekonomi och utveckling av marknad. Året 2022 var 

också första året efter pandemin. Fotboll är populärt! Totalt såg 2.75 miljoner åskådare Allsvenskan 

och Superettan live under 2022. VSK Fotboll hamnade på ett publiksnitt på 1488 åskådare för 

hemmamatcherna, vilket gav en niondeplats i Superettans åskådarliga. Under året har styrelsen 

också fört dialoger om hur VSK Fotboll ska utvecklas mot att bli en hållbar klubb i alla avseenden. 

Styrelsen återkommer till dessa delar i verksamhetsberättelsen. 

 

Några väsentliga händelser under 2022: 

 Herrlaget satte nytt poängrekord för klubben i Superettan med 40 poäng sedan 

uppflyttningen säsongen 2019. 

 Viktor Granath blev med sina 24 mål utsedd till den bästa spelaren i Superettan 2022. 

 Herrlaget hade tre spelare högt upp i assistligan: Simon Gefvert, Simon Johansson och Daniel 

Ask. 

 Under året har flera spelare ur akademin tagit steget upp till representationslaget. Inte minst 

Max Larsson har visat framfötterna som under hösten spelade sig till en ordinarie plats. 

 Som en av endast 12 föreningar i landet har VSK Fotboll under nästa säsong akademilag i 

Allsvenskan i samtliga ålderskullar mellan P16 och P19. 

 Ett stort antal flickor och pojkar har under året kallats till olika landslagsläger och flera har 

fått möjligheten att representera svenska landslag. 

 Alex Lindelöv har som förste VSK:are representerat Sverige i ett EM-slutspel. 

 Damlaget var med ett ungt lag mycket nära avancemang till division 1. 

 Genom gratis årskort för ungdomar och en riktad besökskampanj med supportrar, dam- och 

herrspelare och styrelsemedlemmar ute i Västerås grundskolor har en ny generation 

supportrar letat sig till vår hemmaarena. 

 

VERKSAMHETSUTVÄRDERING 
Styrelsen i VSK Fotboll beslutade under året att initiera en verksamhetsutvärdering. Bakgrunden till 

utvärderingen står att finna i att styrelsen vill jobba värdebaserat och med en övergripande idé om 

att klubbens värdeord ska vägleda arbetet i klubbens verksamheter.  

En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att peka ut vad klubben menar med värdeorden GLÄDJE-

ANSVAR-GEMENSKAP i konkreta handlingar och som går att mäta i den miljö som våra spelare verkar 

i. Styrelsen beslutade om innehållet i enkäten och den process med vilken utvärderingen skedde.  

Så här gick det till: 

1. Samtliga spelare i akademilagen samt representationslagen fick en digital enkät skickad till 

sig i november efter säsongen.  
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2. Tränarna i respektive lag fick i uppgift att skriftligt inkomma med sin syn på säsongen där 

sånt som fungerat och sådant som varit utmaningar skulle lyftas fram.  

3. Efter att svaren inkommit har de bearbetats med uppdelning i akademin, damlag och herrlag. 

4. Återkoppling är pågående då detta skrivs men innebär att resultaten lämnas tillbaka till 

tränare och ledare som får möjlighet att i grupp diskutera dessa. 

5. Återkoppling till spelare sker vid ett separat tillfälle där de informeras om resultatet av 

enkäten för laget/verksamheten.  

 

Enkäten innehöll totalt 30 frågor varav 20 utvärderar konkreta beteenden som styrelsen kopplar till 

värdeorden. Övriga frågor handlar om relationen mellan tränare/ledare och spelare. Den sista frågan 

om spelaren upplever att hen utsatts för kränkande behandling/särbehandling på något sätt under 

året inom ramen för klubbens verksamhet. Utöver frågorna med fasta svarsalternativ gavs spelarna 

möjlighet att i fritext göra kommentarer. 

  

Överlag rapporterar spelarna att de upplever att saker och ting fungerar på ett bra sätt i klubben och 

att de har en allmänt positiv syn på verksamheten. Ett exempel på det visas i figuren nedan. 

 

 

Figur: Svarsfördelningen i exemplet ovan är typiskt för hur spelarna besvarade frågorna i enkäten. Vi 

ser att de flesta håller med i påståendet medan en mindre grupp (någonstans mellan 12-20%) inte 

håller med, beroende på fråga.  

Styrelsens slutsats är att enkäten fungerade väl i att fånga upp viktiga beteenden som klubben 

önskar av de aktiva. Svarsfördelningen indikerar att det finns områden för tränare/ledare och spelare 

att jobba vidare med. Det kan gälla att färre deltagare svarar “sällan” eller “väldigt sällan” på 

frågorna eller att fler svarar “väldigt ofta” i stället för “ganska ofta”. Utvärderingar blir mer värdefulla 

om de kan jämföras med tidigare resultat. Styrelsen avser därför att upprepa enkäten för 

verksamhetsåret 2023 med mindre justeringar av frågorna.  

Under 2023 kommer enkäten upprepas och eventuellt genomföras fler gånger, för att svara upp mot 

önskemål hos lag att få information vid flera tidpunkter på året, inte bara efter säsongen. Detta är 

särskilt uttalat i akademin. Vidare behöver klubben ett sätt att utvärdera barn- och 

ungdomsverksamheten där enkäter inte kan användas på grund av spelarnas låga ålder.  
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STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 

Styrelsen har genomfört 16 protokollförda styrelsemöten under året (sedan årsmötet 2022). 

Dessutom har styrelsen i olika konstellationer lett råd och olika arbetsgrupper och arbetsmöten. 

Utöver mötena har kommunikation mellan styrelsemedlemmar i huvudsak skötts via Messenger, 

Teams, mejl och telefon.  

Ledamöter i styrelsen 2022 

 Stefan Brandberg 

 Magnus Breitholtz 

 Hannu Högberg 

 Andreas Lindahl 

 Per Lithammer 

 Anders Tengström  

 Elma Åhlin Bilalovic 

 Niklas Koivisto (Adjungerad från september 2022) 

Revisor  

Under året har KPMG med revisor Malin Forslund varit ansvarig för revisionen.   

Valberedning  

Jonas Bresser och Sasha Besirov. 
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MEDLEMMAR 

VSK Fotboll är ingenting utan klubbens medlemmar. Engagemanget, intresset och delaktigheten är 

det som är vår verksamhet. Med fler medlemmar får vi fler som deltar och kan bidra till utveckling 

och högre kvalitet i våra aktiviteter. Fler medlemmar genererar också fler åsikter och stor dynamik, 

en förutsättning för att hitta lösningar och nå högt uppsatta mål. För att bli medlem måste en 

medlemsavgift betalas. 

Under 2022 fördelade sig antalet medlemmar på följande kategorier: 

- Barn och ungdomar under 15 år 

- Vuxna över 15 år 

- Stödmedlemmar  

- Livstidsmedlemmar 

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 föreningen erbjuder idag utan de som finns kvarstår men det kommer 

inte att bli fler. Stödmedlemskap är heller inget styrelsen föreslår ska erbjudas i framtiden.   

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. 

 

BARN OCH UNGDOM 

Intresset för att spela i VSK Fotboll är fortfarande stort på pojksidan där vi idag har mellan 35 och 60 

spelare i varje åldersgrupp och dessutom med kö in i samtliga pojklag. Vi har en större efterfrågan än 

vi i nuläget har kapacitet att ta emot. Kapacitetsbristen finns både på ledarsidan och i de faciliteter vi 

använder.  

Det ger ett starkt signalvärde att föräldrar/spelare fortfarande vill vara en del av Västerås SK FK. Vi 

har tyvärr inte samma intresse i våra flickverksamheter. Inom flick har vi utmaningar i återväxten där 

styrelsen ser rekrytering av flickor som ett område att ha större fokus på under kommande 

verksamhetsår. Klubben behöver arbeta aktivt för att skapa ett ökat attraktionsvärde att vara en del 

inom VSK Fotbolls flickverksamhet. 

Fotbollslekis var likt tidigare år uppskattat och populärt. Att vi har ideella ledare som driver denna 

verksamhet säsong efter säsong är något som är oerhört positivt. Ni är extremt viktiga för vår 

förenings välmående och fortsatta utvecklingsresa framåt. Styrelsen vill passa på att tacka alla ideella 

ledare för deras enorma engagemang under året! 
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AKADEMIN 

Flickor 

Laget som kom till VSK inför säsongen 2021 gjorde som ett F15-lag sitt andra år i klubben. Stommen 

sedan många år var kvar, både på spelar- och ledarsidan. Säsongen 2022 inleddes direkt i januari när 

Iver arena öppnade upp för spel och träning. Under försäsongen genomfördes fyra träningspass per 

vecka varav ett var ett rent fyspass.  

Som tidigare år startade träningsmatchandet redan i januari och höll i ända fram till Girls Elite Cup i 

Göteborg under Påskhelgen. Många av SEF-lagens akademier samt en hel del spel mot äldre lag 

inkluderades under träningsmatcherna.  

F15 ställde upp i F15 Regionalserie, DM, ett antal cuper samt en inbjudningsturnering. Vinst i serien, i 

DM samt en tredje plats (bästa svenska lag) i Kristinehamn (Girls Invitational) samt två finalförluster 

blev facit för året. Tjejerna har återigen visat att man håller högsta nationella nivå och har under 

2022 bl.a. slagit akademierna från BP, Hammarby, Djurgården samt spelat oavgjort mot AIK. 

 

Foto: F17, sportklubbens seriesegrare. 

 

Nytt för de spelare som fyllde 15 under året var att de deltog i regionala och nationella 

landslagssamlingar. VSK F15 hade hela 11 spelare med till det regionala utvecklingsläget i maj samt 5 

tjejer med till de nationella lägren i Halmstad och Bosön. VSK kan med stolthet berätta att det var 

flest av alla lag i Sverige.    
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Foto: Landslagskänsla i VSK, våren 2022. 

Redan 2021 hade laget ett mycket bra samarbete och utbyte med damlaget och under 2022 

utökades samarbetet för att inkludera spel i både div 2 och div 4. Glädjande inför säsongen 2023 är 

att hela 4 tjejer i åldern 15-16 år tar steget upp i klubbens representationslag. Samarbetet med 

damlaget kommer fortsätta att öka och även formaliseras för att skapa en bra grund för att lyfta upp 

egna talanger till seniorlaget. Här har VSK en mycket gynnsam sits kommande år med många unga 

talanger som knackar på dörren till spel i damlaget.  

Till säsongen 2023 startar VSK ett F17-lag för spel i SM-serien. Detta är första steget mot att VSK blir 

en akademi även på flicksidan. Ett mycket stort intresse finns för att spela i VSK F17 och en hel del 

tjejer har redan under slutet av 2022 startat sin VSK-resa tillsammans med nybildade F17. Flickorna 

går in i en ny säsong med 22 spelare och ser fram emot att fortsätta vara del av resan som ska föra 

VSK dam uppåt i seriesystemen. 

Pojkar 

Året för akademin startade med uppstartsveckan för alla ledare i januaris andra vecka.  

 

Foto: Vad deltagarna tyckte om dagarna sammanställt i Word Cloud. 
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Uppstartsveckan innebär fyra utbildningsdagar internt för ledare för lagen från 10 till 19 år. 

Innehållet i veckan handlar om klubbens värdegrund, spelidé (hur vi spelare), metodik (hur vi tränar) 

samt hur tränarteamen arbetar tillsammans som team. 

 

Foto: Oscar Norrby, utvecklingschef, driver processen i akademin om hur VSK vill spela fotboll. 

Två nya mötesformer startade under året. Logistikmöte och utvecklingsmöte. Logistikmötets agenda 

innefattar dialog från herrlaget ned till P16 om de spelare som just nu går bäst i akademin. 

Frågeställningarna handlar om vart vilka spelare ska träna samt säkerställande av att feedback ges till 

spelare som varit i andra åldersgrupper. Utvecklingsmötet handlar om att utveckla anställda tränare 

från herr till P16. Här har bland annat tränarens individuella utvecklingsplan varit uppe för dialog. 

Feedback gavs till varandra, för att på så sätt stimulera varandra att kunna ta nästa utvecklingssteg.  

 

Foto: Bild från Logistikmöte. Dåvarande sport- och akademichef, Herman Ottosson. Huvudtränare 

herr, Kalle Karlsson. Övergångstränare, Oscar Norrby. P19 huvudtränare, Markus Lindberg. P17 

huvudtränare, Joel Bäckström samt P16 huvudtränare, Wilhelm Westergren. 
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Lagen började träna vecka 2 och närmare bestämt den 13 januari. P19 till P13 har tränat fyra dagar i 

veckan och spelat match under i stort sett alla veckor. På måndagar har tränare haft akademimöten. 

På dessa möten har tränarteamen fått presentera hur de ska arbeta utifrån de principer klubben 

arbetar med. Exempelvis har alla lag fått presentera hur de lägger upp en vecka och en träningsdag, 

utifrån teamets förutsättningar. Akademimötena har pågått löpande under året och den totala 

interna utbildningstiden uppgår till cirka 60 timmar. 
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Foto: P15s huvudtränare Emilio Nammour presenterar hur en träningsdag ser ut. 

Under året har cirka 80 spelare tillhört akademin från P15 till P19. Av dessa har 13 spelare varit på 

olika former av landslagsuppdrag! Alex Lindelöv, som är en av dessa spelare, har varit på 

Europamästerskap (EM) i Israel och representerat P17 landslaget. På ledarsidan har även Markus 

Lindberg samt Oscar Norrby varit verksamma i olika former av landslagsverksamhet. 

 

Foto: P17 landslaget. Alex Lindelöv längst ned till höger. 

 

Utöver landslagsuppdrag har Max Larsson och Alex Lindelöv fått debutera i herrlaget i Superettan. 

Utöver Max och Alex har även Elis Wahl (född 2004), Adam Padovan (2004), Liam Larsson (2004) och 

Max Pettersson fått göra minuter i träningsmatcher för herrlaget. 

Akademin har även drivit olika typer av samarbetsaktiviteter. En av dessa var när Sport- och 

akademichef Herman Ottosson var ute hos den anrika klubben IFK Eskilstuna och berättade om 

verksamheten. Akademin har under året spelat i seriespel enligt följande: 

P19: P19 Superettan Norra (en av två Superettor med 14 lag i respektive) 

P17: P17 Allsvenskan Norra (en av två Allsvenskor med 14 lag i respektive) 

P16: P16 Nationell (en av åtta serier med 10 lag) 
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P15: P15 Regional (regional serie med lag från Örebro, Uppland, Stockholm och 

Sörmland) 

P19 lyckades, efter en dramatisk höst, sluta tvåa på samma poäng som vinnaren Örebro SK. Det 

innebar kval mot Kalmar FF från södra P19 Superettan. Kalmar besegrades med totalt 5-2 (2-1, borta, 

3-1, hemma), vilket innebar avancemang till P19 Allsvenskan 2023 som ett av de 14 bästa lagen i 

Sverige. P17 spelade sitt andra år i P17 Allsvenskan och slutade även 2022 på en sjundeplacering, tre 

poäng bättre än 2021. P16 nådde en fjärdeplats i grundserien av P16 Nationell, vilket innebar 

avancemang till P16 Allsvenskan 2023. Landets 30 bästa lag kommer att delas upp i tre serier. 

 

Akademin har under året levererat spelare vidare i karriärerna. Utöver spelare som lyfts upp i VSKs 

herrlag har också följande spelare lämnat för större uppdrag: 

 Liam Selin till FC Midtjylland,  

 Theodor Kvist lämnar för Malmö FF under 2023 samt  

 Marcly Tshikupe har kontrakterats av Varbergs BoIS. 

 

REPRESENTATIONSLAGEN 

VSK Fotbolls representationslag är klubbens skyltfönster på den regionala och nationella arenan. 

Lagen engagerar många i Västerås och på andra platser. Herrlaget genererar fortfarande det största 

engagemanget men damerna har tagit allt mer utrymme i medier. Herr spelade i Superettan och 

efter en fin höst placerade sig laget på 9:e plats av totalt 16 lag. Laget var endast åtta poäng från ett 

allsvenskt kval men å andra sidan endast fem från ett negativt kval. Det är ingen överdrift att påstå 

att Superettan är en mycket jämn serie. Damlaget kom tvåa i division två Mellersta Svealand, en ynka 

poäng från avancemang till division ett. 

 

 

 

Klubbmärket ritades av Karl 

Emil ”Keo” Olsson som blev 

medlem i VSK 1904. Västerås 

stadsvapen är grunden till det 

grönvita fältet och ”dubbel-T” 

är sannolikt en ombildning av 

det ”M” som finns i 

stadsvapnet. 

I en omröstning på 1950-talet 

utsågs VSK-märket till ett av 

de vackraste. Det är bara att 

hålla med även idag! 
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Damerna 

 

Foto: VSK dam, säsongen 2022. 

 

För damlaget startade träningarna tidigt i januari 2022. Laget tränade fyra gånger i veckan där ett av 

passen var ett rent fyspass men övergick under säsongen till fotbollspass. Inför säsongen 2022 fick 

damlaget många nya spelare, både under hösten 2021 efter öppna provträningar samt även i början 

av 2022 med grund i att IFK Västerås lade ned sitt damlag. Ett flertal spelare från IFK valde att 

fortsätta spela fotboll i VSK dam och klubben tog emot spelarna. Detta innebar att truppen 

omfattade ungefär 30 spelare, vilket gjorde att tränarna tillsammans med spelarna samt sportchef 

dam valde att anmäla truppen till spel i både division 2 och division 4 för att ge alla spelare matchtid. 

Under försäsongen spelades 7 träningsmatcher mot följande lag, IFK Stocksund, IK Viljan, Hanvikens 

SK, Forsby FF, Västanfors IF, Upsala IF och Films SK. 

Under vårsäsongen spelade damlaget 9 matcher i division 2 där laget vann 7 av dessa. Efter några 

veckors ledighet från fotbollen startade höstsäsongen. Vid detta tillfälle låg damlaget på en andra 

plats i division 2. När alla 9 matcher på hösten var spelade gick damlaget från den delen av säsongen 

med 8 vinster av 9 matcher. Detta visade sig inte räckta för en första plats. Endast en poäng efter 

serievinnarna hamnade damlaget på en andra plats. Som nykomlingar i division 2 var damlaget alltså 

mycket nära att avancera till division 1.   
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Foto: VSK har satt ännu en boll i nät. Totalt blev det 61 mål på 18 matcher i serien. Det är närmare 

3,5 mål i snitt per match. Laget släppte endast in 21 mål, vilket är strax över ett mål i snitt. 

Summering av division 2 år 2022 

 Andra plats i serien med 1 poäng från serieseger 

 18 matcher – 45 poäng 

 61 gjorda mål 

 21 insläppta mål 

 Obesegrade på hemmaplan  

 3 förluster på bortaplan, varav två på vårsäsongen och en på höstsäsongen 

 

Tabell: Sluttabell division två dam Mellersta Svealand säsongen 2022. 
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Damerna spelade även division 4 under säsongen 2022. Tanken med division 4 var att under 

säsongen erbjuda alla spelare i truppen 90 min matchtid varje vecka. Det fanns även ett samarbete 

med VSK flickor 15 där flera av deras spelare skulle få möjlighet att spela fotboll på seniornivå. 

Damlaget spelade även DM-final mot Västerås BK30, ett lag som till vardags spelar i division 1. 

Damernas prestation var fantastisk men resultatet blev 2–1 till Västerås BK30. 

Under år 2022 har följande personer ingått i ledarteamet runt damlaget: 

Sportsligt ansvarig: Niclas Slagstedt 

Lagledare/Koordinator: Tony Nilsson 

Huvudtränare: Lisa Hellenberg 

Assisterandetränare: Lise-Lotte Hjalmar 

Målvaktstränare: Jonna Böckert 

Fystränare: Helene Löfberg 

Fysioterapeut: Ida Wejrum 

Mediaansvarig: Bo-Göran Lundqvist 

Spelare och ledare som lämnat klubben/laget under säsongen 2022: 

 Tina Amin 

 Julia Ulming  

 Wilma Slagstedt 

 Freja Grabmüller 

 Emma Lindgren 

 Nova Zandkarimi 

 Ida Grahn 

 Ida Djupman 

 Julia Lövemark 

 Hanna Pettersson 

 Vanna Hedman 

 Vilma Pettersson 

 Fannie Eklöf 

 Elma Alisic 

 Niclas Slagstedt 

 Helene Löfberg 

Spelare som kom till klubben/laget säsongen 2022: 

 Sara Eriksson 

 Zelda Stadsdahl 

 Tyra Magnusson 

 Sofia Hasler 

 Nathalie Brorson 

 Elsa Sund 

 Från VSK Flickor 17 (säsongen 2022 F15) har följande spelare flyttats upp till damlaget, Tilda 

Hellén och Sally Messing  
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Herrarna  

 

 

Foto: VSK herr - startelva under en av säsongens matcher på Iver Arena. 

Träningarna började tidigt i januari 2022 för herrlaget och varvades under en period av fotboll och 

styrka. Laget har under året haft fem träningar per vecka med olika typer av innehåll. Nytt för 2022 

var att laget tränade dubbelt en dag i veckan. Dagen med dubbelpass kunde ofta innehålla 

fotbollsträning på förmiddagen och styrka eller träning av fasta situationer under 

eftermiddagen. Under januari och februari spelades ett antal träningsmatcher. Här roterades 

truppen i stora delar. Laget mötte bland andra Djurgårdens IF, IFK Norrköping, Örebro SK, Sollentuna 

IF och IF Karlstad Fotboll. Under 2022 deltog inte VSK i Svenska cupen på grund av att klubben inte 

kvalificerade sig under 2021 men till 2023 är VSK åter klara för Svenska Cupen.  

Under 2022 har följande personer ingått i ledarteamet runt herrlaget: 

Sportchef: Herman Ottosson 

Huvudtränare: Kalle Karlsson 

Assisterande tränare: Alexander Rubin 

Assisterande tränare: Oscar Norrby 

Målvaktstränare: Johannes Petersson 

Analytiker: Joel Bäckström och Wilhelm Westergren 

Fystränare: William Dahlgren 

Fysioterapeut: Jesper Gustavsson (första halvåret) och Alexander Larsson 

Materialare: Ulf Wallert 

Materialare: Fehmi Sezghir 

Matchläkare: Johanna Edlund och Viktor Antonsson 
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Under Superettans tio första omgångar vann VSK två matcher, spelade oavgjort fyra gånger och 

förlorade fyra matcher. Detta innebar 10 inspelade poäng inför ett tidigt sommaruppehåll. Efter 

tjugo spelade matcher hade VSK spelat in tjugo poäng efter ytterligare två segrar, fyra oavgjorda och 

fyra förluster. Det var under säsongens tio sista matcher som poängen verkligen trillade in. Laget 

stod för sex segrar, två kryss och två förluster. Avslutningen på säsongen gjorde att VSK slutade på 40 

inspelade poäng, vilket var de högsta poängen sedan klubbens återkomst till Superettan år 2019. 

Noterbart är att VSK Fotboll i Superettan inte tagit 40 poäng sedan säsongen 2004, då laget slutade 

på 44 poäng och en åttondeplats. Värvningen av Viktor Granath föll väldigt väl ut då han vann 

skytteligan i Superettan med sina 24 mål. Det innebar också att han nu är den som gjort flest mål i 

Superettans historia under en säsong. Han gick om VSK legenden Stefan Bärlin med ett mål (Stefan 

Bärlin gjorde 23 mål säsongen 2004). Viktor Granath vann priserna som årets skyttekung samt som 

årets spelare i Superettan. 

 

Foto: Huvudtränare: Kalle Karlsson och assisterande tränare Alexander Rubin visar glädje. 

Spelare som lämnade klubben under året: 

 Samuel Sörman, Skövde AIK 

 Daniel Hermansson, Bryne FK (Norge) 

 Jesper Merbom Adolfsson, Mjällby AIF 

 Jonas Hellgren (slutade) 

 Emil Skogh, Sandvikens IF 

 Amer Ibrahimovic, IF Sylvia 

 Patric Åslund (lån), Motala AIF 

 William Videhult (lån), Piteå IF 

 Viktor Steen (lån), Piteå IF 

 

Spelare som kom till klubben: 

 Viktor Granath, Skövde AIK 

 Daniel Ask, Skövde AIK 

 

Foto: Viktor Granath efter ett av sina 24 mål. 
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 David Burubwa, IF Sylvia 

 Alex Douglas, Hammarby TFF 

 Miguel Sandberg, FC Djursholm 

 Mohammed Mahammed, Åtvidabergs FF 

 Ahmad Faqa (lån), AIK Fotboll 

 Theodore Rask (lån), IFK Norrköping 

 Martin Gambos, kontraktslös 

 Michal Pawlik, kontraktslös 

 Marcus Degerlund (lån), Jönköpings Södra 

 Fréderic Nsabiuymva, kontraktslös 

 Från akademin har följande spelare lyfs till herrlaget under 2022: Max Larsson, Alex Lindelöv, 

Max Petersson, Adam Padovan och& Liam Larsson. 

 

  2019 2020 2021 2022 

Tabellplacering 10 7 12 9 

Segrar 8 11 8 10 

Oavgjorda 10 6 12 10 

Förluster 12 13 10 10 

Poäng 34 39 36 40 

Gjorda mål 41 40 36 50 

Insläppta mål 40 44 40 49 

Hemmaplan         

Segrar 4 8 4 6 

Oavgjorda 6 3 7 6 

Förluster 5 4 4 3 

Gjorda mål 21 26 20 31 

Insläppta mål 19 22 21 23 

Bortaplan         

Segrar 4 3 4 4 

Oavgjorda 4 3 5 4 

Förluster 7 9 6 7 

Gjorda mål 20 14 16 17 

Insläppta mål 21 22 19 26 

Tabell: Statistik, VSK i Superettan 2022 i jämförelse med 2019-2021. 
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MATCHARRANGEMANGEN  

Under 2022 har en stor del av ansvar och uppgifter både före, under och efter matcherna legat i 

huvudsak på ideella krafter med stöd av personal och säkerhetsansvarig. Förutom ideella krafter 

inom föreningen har styrelsen i samband med större publikmatcher tagit hjälp av ett antal föreningar 

för att bemanna. Dessa har varit Västerås Brottarklubb, Hornafrika ungdomsförening samt Tillberga 

IK, ett stort tack till Er! 

Våra supportrar har ställt upp på ett positivt sätt under matcharrangemangen och vi har sett en ny 

generation supportrar på våra matcher, vilket varit mycket glädjande. På en Superettanmatch krävs 

publik- och entrévärdar, grindvakter, kioskpersonal till fyra kiosker, speaker, bårbärare, 

sjuksköterska, inneplanskoordinator, minst två i sekretariatet, domaransvarig, evenemangs- och 

lotterihantering, vakter och medieansvarig. Evenemangsorganisationen runt herrlaget har trots att 

flera inför säsongen var nya på området fungerat tillfredställande. Styrelsen har också upplevt att 

såväl publik som gästande lag/supportrar varit nöjda. Den återkoppling som klubben fått från 

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har varit positiv. Evenemangen runt dammatcherna har också 

fungerat väl men med ett fåtal personer som burit upp sekretariat och kiosk. Spelare från herrlaget 

har i samband med flera matcher hanterat entrén.  Hyllan på huvudläktaren blir äntligen en 

verklighet. Detta har varit en prioriterad och nödvändig del för att vidareutveckla arrangemangen 

och klubbens hospitality-erbjudanden. VSK Fotboll har en stor potential att utveckla eventen runt 

matcherna. Det kan vara underhållning, föredrag i samband med match, utveckling av erbjudanden 

med mat och dryck. VSK Fotboll behöver också erbjuda företag och organisationer möjligheter att i 

fotbollsmiljö odla kontakter mellan företag, för företagens egna medarbetare eller dess kunder i en 

fint inramad helhetsupplevelse.  
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MARKNADSARBETET 

Merparten av VSK Fotbolls partners från föregående år valde att stötta klubben även under år 2022. 

Det är vi oerhört tacksamma för. Under året som gick tillkom dessutom nya partners, varav flera har 

kommit in i klubben med massor av nya idéer och en energi som styrelsen ska ta tillvara. I dialogen 

men klubbens partners har mycket positiv respons framkommit men även en del konstruktiv kritik 

som vi tar med oss som utvecklingsområden inför år 2023. Under året har marknad haft svårt att 

anordna nätverksträffar men det är en fråga som föreningen arbetar hårt med för att utveckla. En 

nyckel för att detta ska fungera är att den nya hyllan på huvudläktaren blir färdig i tid till premiären. 

Företagarnas stöd är en stor och viktig del i att vi kan bedriva VSK Fotboll med bredd- och elitsatsning 

men klubben har också ett viktigt och betydelsefullt stöd från Västerås stad, nätverket VIP-100 samt 

via andra organisationer. Intäkterna på marknadssidan ökade i jämförelse mot föregående år. Det 

visar att klubben har en fin grund att bygga vidare på inför den kommande säsongen även om 

styrelsen också kan se att det är en tuffare ekonomisk tid vi går in i på grund av omvärldsförändringar 

och krig i vår närregion. Samtidigt, som vi utvecklar nedan, krävs det att VSK Fotboll utvecklar 

marknadssidan substantiellt under kommande år för att västeråsarna även i framtiden ska kunna 

följa elitfotboll i staden.  

Klubbens partners har gjort det möjligt att anordna godisregn till barn under hemmamatcher men 

framförallt möjliggjort för barn- och ungdomar upp till 15 år att se alla hemmamatcher gratis. Det 

tackar vi för! Det är så oerhört viktigt att det inte ska vara en ekonomisk fråga för ungdomar att se 

elitfotboll i Västerås. Med nya och yngre supportar har klubben skapat en fin läktarkultur bland barn 

och ungdomar samt fått ungdomar att tycka att fotbollsmatcher är en självklar fritidsaktivitet. Det 

här gäller både VSK:s damer som herrar. Styrelsen är också tacksam för engagemanget kring 

gratismatchen. Det var ett evenemang som resulterade i en intäkt på närmre 250 000 kr. Målkalaset 

hade premiär under år 2022. Styrelsen riktar även här ett tack till företag, organisationer och 

privatpersoner som såg till att varje mål som klubbens damer och herrar gjorde resulterade i en fin 

intäkt till föreningen.  

KANSLIET 

Under 2022 har vissa personella förändringar skett på vårt kansli. I somras lämnade Fabian Tapia 

Rosales sin anställning som servicekoordinator före ett nytt arbete. Ludwig Jonsson, som arbetat 

med klubbens marknadssida, övergick då till rollen som servicekoordinator. Samtidigt genomfördes 

en rekrytering av en säljare och där valet föll på Matilde Pertuz Juliusson. Matilde påbörjade sin 

anställning under november månad 2022. Utöver nämnda bemanning har ordförande Stefan 

Brandberg fungerat som klubbchef på ideell basis under året. Dessutom har Christer Lundström, 

också verkat på kansliet på ideell basis och framförallt varit klubben behjälplig kring 

matcharrangemang och administration av resor för herrlaget samt akademilag. VSK Fotbolls kansli 

fungerar som ett nav för de delar av klubbens verksamhet som bedrivs på Iver Arena. Här möts 

dagligen kanslipersonal, tränare och andra ledare och funktionärer, en härlig och dynamisk kultur.  
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LOKALER OCH ARENOR 

Iver Arena 

Målsättningen för föregående år var att klubben skulle ha en serveringshylla på Iver Arena. Dessvärre 

lyckades inte styrelsen genomföra uppdraget med samtliga inblandade parter men arbetet har via 

styrelsen och marknadsgruppen fortsatt och till premiärmatchen på Iver Arena säsongen 2023 ser 

det ut som att klubben äntligen kan nå målet. För att öka klubbens intäkter är det angeläget att 

utveckla hospitality-upplevelserna på arenan, exempelvis genom att på en serveringshylla kunna 

njuta av mat och dryck samtidigt som de som bokat plats på ”VSK hyllan” kan se matcher från bästa 

möjliga plats. Under våren byggdes ett rum om på Iver Arena till materialrum för akademin, vilket 

innebär att P19, P17, P16 och P15 har egna bodar i ett rum på arenan.  

Foto: En viktig utveckling för damlagets förutsättningar har varit tillgången till ett eget 

omklädningsrum på Iver Arena. Rummet blev klar lagom till seriestarten 2022. 

Skälby IP  

Efter flera år av restriktioner så har klubbstugan på Skälby IP varit öppen igen och i full skala. Detta 

har skapat bra förutsättningar för de barn- och ungdomsledare som är verksamma på Skälby IP. Då 

VSK har ett ansvar för vår anläggning så har ungdomsutskott lagt ett städschema för de olika lagen 

för att ha en så ren och fräsch anläggning som möjligt. Konstgräset har uppmuntrat till mycket 

spontanspel utöver våra ordinarie träning/matchtider. Samtal pågår med kommunen om 

förbättringspotential rörande matta/ljus runt konstgräset för VSK som klubb skall kunna ha rätt 

förutsättningar på Skälby IP. 
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EKONOMI 

Styrelsen har under en följd av år arbetat med att skapa ordning i klubbens ekonomi. Det är i 

huvudsak tre identifierade områden som är avgörande för att VSK Fotboll ska vara en hållbar och 

livskraftig klubb över tid. Sportsligt, ekonomiskt och publikt. Klubben har nått blandade resultat 

under 2022 inom dessa tre områden men som helhet är inte resultaten tillräckliga. Sportsligt har 

klubbens herrlag klarat av målsättningen att vara kvar i Superettan. Akademilagen har avancerat och 

tre akademilag spelar säsongen 2023 i allsvenskan. Damlaget har gått igenom serierna och var 

hösten 2022 en hårsmån från att nå division ett. Ekonomiskt har klubben levt med stora underskott 

under en längre tid, även om 2021 redovisade ett positivt utfall så är inte föreningens ekonomi i 

balans. En grundorsak till det positiva resultatet 2021 var erhållna Covid-bidrag samt genomförda 

spelarförsäljningar som genererade stora engångsintäkter. Då dessa ej erhållits under 2022 samt att 

en missbedömning av förväntade SEF-stöd gjordes, gick föreningen in i 2022 med allt för stor 

kostnadsbas i relation till förväntade intäkter. Utöver detta har även omstarten av match- och 

marknadsarbetet efter Covid tagit längre tid än förväntat då ny organisation etablerats. Tillsammans 

medför dessa faktorer att det ekonomiska utfallet för 2022 visar ett väsentligt underskott. Styrelsen 

har dock arbetet aktivt under året med att dels minimera underskottet 2022 men även skapa 

förutsättningar för ett förbättrat utfall 2023.  

 År 2022 var intäkterna 18.8 mnkr (23.5 år 2021). Kostnaderna var 23,4 (23,0), vilket ger ett negativt 

resultat på 4.6 mnkr. År 2021 var resultatet plus 0,5 mnkr. 

Resultatutvecklingen över en sexårsperiod, 2017 - 2022.  

 

Figur. 2019 var klubbens första år i Superettan under perioden 2017-2022. Säsongerna 2020 och 2021 

var pandemiår med statliga stödinsatser i form av permitteringsstöd samt kompensationsstöd för 

publikbortfall.  
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VERKSAMHETSPLAN 2023 

 

TREÅRSPLAN SOM TAR SATS MOT EN HÅLLBAR FÖRENING 

 

Inledning 

VSK Fotboll har en långsiktig strategi, uppdelad i olika faser, som löper från 2018 till 2035. Strategin 

sätter inledningsvis (2018–2023) en målbild för hur olika delar av organisationen ska utvecklas men 

är från och med år 2024 och framåt till stor del resultatinriktad och förutsätter således att 

organisationen är utvecklad vid 2023 års slut. Varje fas ger en möjlighet att reflektera, ta omtag och 

landa på olika platåer för att mäkta med nästa, nästa och nästa steg.  

Denna treåriga handlingsplan kommer att spänna över både Fusionsfasen 2022–2023 och 

Prestationsfasen 2024–2027, som bl.a. anger att herrlaget under 2024 är redo att ta steget till 

Allsvenskan och damlaget till Elitettan. Den sittande styrelsen menar inte att så inte kan bli fallet men 

vill med all önskvärd tydlighet betona att innan så blir fallet, så måste alla delar av föreningen 

utvecklas ytterligare. Inte minst måste VSK Fotboll få en ekonomi i balans och organisationen stärkas 

ytterligare.   

Den nuvarande styrelsen ämnar arbeta vidare efter den långsiktiga strategin men har för perioden 

2023–2025 påbörjat arbetet med att ta fram en treåring och utifrån åren med en pandemi och 

rådande världsekonomi mer relevant handlingsplan, som utöver tydliga prestationsmål för våra lag 

mer tydligt stakar ut hur föreningen ska jobba för att bli en i alla delar hållbar förening. Med andra 

ord, den nuvarande styrelsen anser inte att föreningen så tidigt kommer att nå alla de 

organisationsrelaterade mål som stakades ut i ett tidigare skede i den långsiktiga strategin.  

Det finns flera anledningar men pandemiåren förändrade till viss del förutsättningarna för att driva 

elitfotboll för många svenska lag och en stor osäkerhet just nu är världsläget och den ansträngda 

ekonomiska situationen för företag och privata i samhället.  

Samtidigt ser vi med tillförsikt an mot en säsong där herrlaget har fått möjlighet att bygga vidare på 

den trupp som under hösten var i topp i Superettan, nya och inte minst yngre supportrar sökte sig till 

arenan under den gångna säsongen, damlaget har en ung och spännande trupp som redan i år var så 

när att ta steget upp i division 1 och VSK Fotboll har som endast en av tolv föreningar i Sverige lag i 

samtliga pojk- och juniorallsvenska serier (P16, P17 och P19). Det är således mycket som är väldigt 

positivt i VSK Fotboll! 

 

Mål och prioriteringar inom verksamheten 

Styrelsen har arbetat fram grunder och riktningar för en treårsplan för VSK Fotboll. Målet är att 

fortsätta arbetet med att sätta klubben på spåret mot en i alla delar hållbar utveckling, ekonomiskt, 

socialt såväl som ekologiskt. Treårsplanen är inte helt klar utan blir ett arbete för den nya styrelsen 
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att färdigställa men det finns ett antal områden att utgå från för den nya styrelsen, bl.a. har 

övergripande mål och prioriteringar för olika områden tagits fram.  

Det prioriterade ekonomiska målet är att nå balans i ekonomin. För att detta skall vara möjligt med 

bibehållen, eller till och med ökad sportslig ambition, behöver klubbens intäkter öka. Detta kan ske 

på flera olika sätt. I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna ställa så 

starka representationslag på banan som möjligt. För herrlagets del, som spelar i Superettan, finns en 

direkt koppling mellan sportslig framgång och intäkter genom de bidrag som betalas ut av SEF. Bättre 

tabellplaceringar genererar substantiellt högre intäkter över tid. Sportslig framgång på planen är 

också en förutsättning för att klubben ska kunna knyta till sig partners som vill vara med och bidra 

ekonomiskt till klubbens utveckling. Det räcker dock inte med att VSK Fotboll erbjuder en tilltalande 

och vägvinnande fotboll på planen, vi behöver också kunna erbjuda företag en attraktiv produkt 

utanför planen. Genom den nya hyllan som i skrivande stund byggs på Iver Arena, så skapas äntligen 

förutsättningar för klubben att bilda företagsnätverk men också en möjlighet för vanliga människor 

som besöker arenan att äta en bit mat och dricka något gott samtidigt som man tittar på fotboll. För 

många företag och privatpersoner är det idag lika självklart som nödvändigt att VSK Fotboll ska agera 

hållbart. Mycket är bra men vissa delar behöver utvecklas för att VSK Fotboll ska uppfattas som en i 

alla delar hållbar förening och därmed vara en attraktiv partner för företag, organisationer och 

privatpersoner. Förutom sportslig framgång och attraktiva evenemang som gör att intäkter ökar från 

SEF, privatpersoner och företag, så är ytterligare en viktig intäktskälla de spelare som VSK Fotboll 

antingen utvecklar i den egna akademin eller unga utvecklingsbara spelare som kommer från andra 

föreningar men som förädlas i VSK:s miljö. VSK Fotboll har en tydlig ambition att fortsätta satsningen 

på att utveckla unga spelare för att skapa såväl sportslig som ekonomisk framgång.  

Styrelsen ser att fotboll ska vara i centrum i VSK Fotboll men identifierar också att vårt uppdrag i 

grunden är bredare än fotbollen. Att vi i våra verksamheter erbjuder unga som vuxna, aktiva spelare 

och medlemmar, delaktighet att utöva inflytande för egen och för andras del. Som en del av klubbens 

hållbarhetsarbete kommer styrelsen under 2023 att jobba aktivt med klubbens värdeord; glädje, 

gemenskap och ansvar. Dessa ska sätta sin prägel på alla delar av klubbens verksamhet, från 

ungdomsverksamheten på Skälby och Bäckby, genom akademin och upp till herr- och 

damlagsverksamheten. Vi vill att orden ska ha konkret betydelse för hur spelare och ledare 

uppträder i vår klubb. Som ett första steg i denna riktning bad styrelsen efter säsongen 2022 alla 

spelare i klubbens representationslag samt akademi att besvara en enkät utifrån värdeorden (se 

verksamhetsberättelsen ovan). Resultatet från enkäten ligger till grund för styrelsens fortsatta 

utvecklingsarbete de kommande åren. 

Efter en säsong med upp- och nedgångar för vårt herrlag landade laget några placeringar under 

målsättningen som var en sjätteplats. För de kommande tre åren ser styrelsen att herrlaget fortsätter 

att etablera sig i Superettan och där stabiliteten i prestationerna blir allt påtagligare, vilket 

förhoppningsvis leder till förbättrade tabellplaceringar. I och med att Herman Ottosson slutat som 

sportchef är huvudtränare Kalle Karlsson tillsvidare också ansvarig för rekrytering till spelartruppen 

genom en managerroll för herrlaget.  

Damlaget uppvisade under säsongen ett stabilt spel som räckte långt prestationsmässigt och nästan 

hela vägen till avancemang. Målsättningen för damlaget 2023 är att avancera till division 1. Om 

målsättningen kan nås tar en ny etableringsfas vid vartefter fortsatta satsningar görs.  
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Akademins framgångar senaste åren har varit påtaglig, inte minst förmågan att leverera spelare till 

herrtruppen med sådan kvalité att de har realistiska chanser att utvecklas till att bli spelare i den 

svenska elitfotbollen. Under kommande år är den övergripande målsättningen att se till att lagen kan 

etablera sig i sina respektive högsta serier. Därigenom säkerställs bästa tänkbara utvecklingsmiljö. 

Kravet på att leverera spelare till A-truppen finns kvar och kan komma att öka. Klubben gör under 

kommande treårsperiod en medveten satsning på damverksamheten. Konkret innebär satsningen att 

klubbens blivande F17 lag får spela i nationell serie och tränas av externt rekryterad tränare.  

Ett av klubbens huvuduppdrag är att ta hand om de barn- och ungdomar som valt VSK som sin klubb. 

Under den kommande treårsperioden vill styrelsen fortsätta utveckla ungdomsverksamheten 

ytterligare. Ett tydligt fokus är att VSK är mer närvarande i de västra stadsdelarna då dessa stadsdelar 

också är föreningens traditionella rekryteringsområden.  

Riktningen för de kommande tre åren är höga och ambitiösa. Det är styrelsens absoluta tro att vi kan 

och ska utveckla klubben ytterligare. Ett omfattande arbete med att se över alla delar av 

verksamheten har genomförts för att optimera, skapa rätt förutsättningar och se till att vi jobbar mot 

samma mål och med hållbarhet i fokus, inte minst ekonomisk.  

Nedan presenteras kortfattat hur styrelsen ser att olika delar av verksamheten ska utvecklas över 

treårsperioden men med ett tydligt fokus på prioriteringar under 2023. 

 

STYRELSEARBETET 

VSK Fotbolls styrelse har under en lång rad av år uppfyllt två för klubben viktiga funktioner; att leda 

och utveckla verksamheten samt att vara operativ i att sköta klubbens drift och praktiska 

angelägenheter. Att ha en styrelse som i hög grad behöver vara operativ är hämmande för klubbens 

utveckling. I takt med att VSK Fotboll utvecklas och professionaliseras behöver styrelsens arbetssätt 

utvecklas.  

Klubbens administrativa förmåga är begränsad och i stort beroende av ideellt arbetande personer. I 

takt med klubbens ökade ambitionsnivå att utvecklas som förening behöver den administrativa 

förmågan utvecklas samt professionaliseras. 

Övergripande mål för treårsperioden: Att gradvis förflytta styrelsens arbete från operativt mot 

strategiskt. Vidare skall styrelsens sammansättning vara sådan att styrning, ledning och koordination 

utvecklas inom de områden som VSK Fotboll verkar. Detta sker genom att styrelsen har kunskap, 

förmåga, organisation och arbetssätt som medger detta.  

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för styrelsearbetet: 

 Styrelsen ökar sin kunskap och förmåga att leda samt utveckla VSK Fotboll utifrån målbilden 

om en hållbar klubb. Arbetet med ”hållbarhetskonceptet” startas och då konceptet har hög 

prioritet i klubben bör detta ske i början av perioden.  

 Styrelsens arbetssätt utvecklas för att skapa en robust organisation med arbetsgrupper som 

har mandat att planera, utföra och utvärdera arbetet inom respektive ansvarsområde.  

 Få in fler ideellt arbetade i VSK Fotboll. 

 Fortsatt fokus på ekonomi samt utveckling av marknadsarbetet. 
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MEDLEMMAR 

VSK Fotboll är ingenting utan klubbens medlemmar. Engagemanget, intresset och delaktigheten är 

det som är vår verksamhet. Med fler medlemmar får vi fler som deltar och kan bidra till utveckling 

och högre kvalitet i våra aktiviteter. VSK Fotbolls styrelse verkar för att antalet medlemmar ska växa i 

antal och att mervärdet/attraktiviteten i medlemskapet ökar.  

Övergripande mål för treårsperioden: Att antalet medlemmar ökar genom att öka attraktiviteten i 

att vara medlem. Det är bland annat översyn av pris för medlemskap samt medlemsaktiviteter, 

medlemsinformation, dialogmöten samt medlemsträffar. Ett kvalitativt mål är att öka känslan av 

delaktighet bland medlemmarna. Styrelsen sätter operativa mål för arbetet med medlemsutveckling, 

kvantitativa samt kvalitativa mål. 

 

MARKNADSARBETE 

Marknadsarbetet inom VSK Fotboll behöver utvecklas. Under treårsperioden är det nödvändigt att 

marknadsintäkterna ökar för att den sportliga satsningen ska gå hand-i-hand med en hållbar 

ekonomisk utveckling.  

Övergripande mål för treårsperioden: Att öka klubbens intäkter substantiellt samt att förbättra 

klubbens varumärke hos företag och organisationer.  

Styrelsen rekryterade hösten 2022 Matilde Pertuz Juliusson som sälj- och marknadsansvarig. I 

Matilde har VSK fotboll fått en person som kan utveckla sälj- och marknadsarbetet. Fokus kommer 

att ligga på att utveckla marknadssidan med klubbens hållbarhetskoncept och värdeord som grund i 

kommande samarbeten med klubbens partners. Här är några ytterligare punkter: 

 Klubben ser möjlighet till ökade intäkter via nya serveringsytor i form av den “hylla” som 

kommer i bruk på sittplatsläktaren.  

 Skapa, utveckla och vidmakthålla ett affärsnätverk för klubbens samarbetspartners.  

 Att över tid skapa marknadsmässiga förutsättningar för att kunna erbjuda alla västeråsare 

under 18 år att besöka Iver Arena gratis i samband med hemmamatcher.  

 Förbättra klubbens marknadskommunikation. 

 Erbjuda matchvärdskap till våra samarbetspartners.  

 Att via den inom SEF utvecklade FotbollPlay plattformen skapa nya intäkter. FotbollPlay är en 

digital plattform framtagen för alla landets elitklubbar och ger möjlighet att i större 

utsträckning äga innehåll och styra det till olika målgrupper. Vidare erbjuder plattformen nya 

möjligheter till exponering för klubbens samarbetspartners.  

 

MATCHARRANGEMANG & EVENT 

VSK Fotboll har en relativt stark ställning i Västerås som fotbollsklubb, vilket visas i publiksiffror, 

aktiva supportrar och i medial bevakning. 
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Övergripande mål för treårsperioden: För styrelsen är det centralt att utveckla och arbeta med 

processer och aktiviteter som har påverkan på besöksantalet vid matcher samt att besökare ska en 

positiv bild av arrangemanget. Ett sätt är att arbeta med nya målgrupper samt bli mer lyhörda för hur 

upplevelsen på arenan kan utvecklas.  

Ett ytterligare övergripande mål för treårsperioden är att skapa en eventorganisation för våra 

representationslag som är funktionell, kostnadseffektiv och hållbar.   

Ett viktigt grundkrav för klubbens arrangemang är att de som besöker våra hemmamatcher ska vistas 

i en allt igenom säker och trygg miljö. Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller 

rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp. Utöver detta är det många 

funktioner som ska uppfyllas enligt SvFFs särskilda tävlingsbestämmelser och SEF:s krav på 

arrangemang. I praktiken behövs mellan 60–90 personer för att kunna genomföra en hemmamatch 

för herrlaget. Att få ihop denna grupp av människor till en fungerande och väloljad organisation är 

prioriterat under perioden.   

Styrelsen ser följande som prioriterat under 2023 för matcharrangemang: 

 Alla ska känna sig trygga och välkommen när VSK har match.   

 Utveckla fotbollsupplevelsen i VIP samt lounger. 

 Att ungdomar går in gratis för att generera nya supporters och för att erbjuda elitfotboll utan 

kostnad. 

 Översyn av kioskutbudet i samklang med klubbens hållbarhetsprinciper.  

 

KOMMUNIKATION 

Övergripande mål för treårsperioden: Målet för perioden är att bredda den externa 

kommunikationen till att omfatta alla delar av klubbens verksamhet och att göra den samstämmig i 

sin grafiska och innehållsliga framtoning. Vidare är målet att substantiellt utvidga klubbens 

kommunikation runt samarbetspartners och de projekt som startas. Den externa kommunikationen 

skall också i större utsträckning vara av karaktären att den ökar sannolikheten för ”friend to friend” 

rekrytering av besökare till matcheventen. Övergripande skall också kommunikationen anpassas till 

den nya plattform som SEF tillhandahåller till klubbarna. Slutligen skall ett system för den interna 

kommunikationen utvecklas och implementeras.  

Styrelsen ser följande som prioriterat under 2023 för kommunikation: 

 Utöka den externa kommunikationen för klubbens samarbetspartners. 

 Säkerställa arbetssätt som möjliggör att kommunikation runt representationslagen blir lika 

fördelad vad gäller utrymme och synlighet i klubbens kanaler.  

 

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 utveckla barn och ungdomar till bra fotbollsspelare och individer. 



Årsmöteshandlingar 2023 
 

30 
 

I detta arbete ingår bland annat att: 

 Uppmuntra och ge möjlighet till motion och idrott i syfte att främja en god hälsa, 

 Aktivt arbeta med jämställdhet och integration samt värna om demokratisk utveckling och 

delaktighet, 

 Förstå och arbeta för det ekonomiska incitament som breddverksamheten innebär för en 

fungerande elitverksamhet som att utveckla spelare samt bygga framtida volontärer, ledare, 

domare och andra funktionärer. 

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för barn- och ungdomsverksamheten: 

 En särskild satsning kommer ske på att rekrytera och behålla unga flickspelare i våra lag 

 Fortsätta att förfina vår utvecklingstrappa som gett goda resultat 

 Utveckla vårt arbete med att göra klubbens värdegrund och värdeord konkreta i vardagen för 

våra barn och ungdomar 

 

AKADEMIN 

Akademiverksamheten har nu funnits i fem år och är etablerad i klubben, i Västerås och i regionen. 

Tre lag spelar i allsvenskan. Det finns ett intresse att vara med i akademin som spelare, tränare och 

ledare. Det betyder att arbetet vi har gjort så här långt är uppskattat och erkänt. 

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för akademin: 

 Sträva mot att etablera P16-P19 i respektive allsvenska 

 Minst en spelare från akademin som erhåller A-lagskontrakt 

 Tydligare jobba med klubbens värdeord i truppen 

 

DAMERNA OCH F17 

Med damernas avancemang till division 2 och bara en poäng från avancemang till ettan har damlaget 

etablerat sig som ett representationslag som fått stor uppmärksamhet i klubben samt medialt. 

Utmaningen på lång sikt är att VSK har alltför få flicklag som kommer att generera spelare till 

damlaget. Inför den kommande säsongen har damlaget fått flera nya spelare och samma är det med 

F17-laget. Sammanfattningsvis ser det spännande ut inför 2023. Matcharrangemangen är 

funktionella för damlaget för division 2 nivå men behöver utvecklas för att stödet runt laget ska öka.  

En sportgrupp har etablerats för att utöva ledning, styrning och koordination över verksamheten 

med företrädare från lag och styrelse. 

Övergripande mål för treårsperioden: Fortsätta skapa och förfina de förutsättningar som behövs för 

att laget skall kunna nå elitfotbollen. De sportsliga målen för perioden är inte satta mer än att 

division 1 skall nås. Oavsett om målet nås skall en sportslig plan utvecklas och som pekar ut en 

fortsatt färdväg. Vidare skall damverksamheten fortsätta att utveckla arbetet med att skapa en 

flickakademi.  
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Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för damlaget: 

 Nå division 1. 

 Höjt fokus på att utveckla och etablera våra egna unga spelare så att de kan prestera mot en 

kommande elitnivå. 

 Arbeta in klubbens värdeord Glädje-Gemenskap-Ansvar i en trupp med flera nya spelare. 

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för F17 laget: 

 Lära sig förutsättningarna för spel på nationell nivå för att etablering skall kunna ske 

kommande år. 

 Ta steg mot integrering i klubbens sportsliga- och administrativa arbetssätt. 

 Arbeta in klubbens värdeord Glädje-Gemenskap-Ansvar i en trupp med flera nya spelare. 

 

HERRARNA 

VSK Fotbolls herrlag står för merparten av klubbens intäkter och lagets prestationer eller brist därav 

styr i mångt och mycket klubbens ekonomiska kostym. Klubbens strategi är att successivt närma sig  

Allsvenskan och att etablera herrlaget där. 

Övergripande mål för treårsperioden: Fortsätta skapa och förfina de förutsättningar som behövs för 

att laget skall kunna nå Allsvenskan. Herrlagets spelare är i en större utsträckning ambassadörer och 

företrädare för klubben i externa sammanhang.  

Definition av förutsättningar som bedöms behöva föreligga för att kunna nå Allsvenskan och som 

herrlaget kan påverka.  

 Fortsätta och utveckla strategin med unga spelare som utvecklas inom klubben för att sedan 

säljas.  

 Spela en fotboll som bedöms vara attraktiv för de som skall konsumera den.  

 Kontinuitet i nyckelfunktioner i ledarteamet runt laget samt i laget självt. 

Styrelsen ser följande punkter som prioriterade under 2023 för herrlaget: 

 Fortsätta och utveckla strategin med unga spelare som utvecklas inom klubben för att sedan 

säljas. 

 Att förlänga med huvuddelen av befintlig trupp för kontinuitet och stabilitet. 

 Etablera klubbens egna unga spelare för spel i Superettan. 

 Spelare som externrekryteras ska i huvudsak vara utvecklingsbara med möjlighet att skapa 

vidareförsäljningsvärde. 

 Arbeta med klubbens värdeord i truppen samt att spelare och ledare. 
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EKONOMI 

Inför 2023 har styrelsen arbetet fokuserat för att etablera en plan för att nå ekonomisk hållbarhet 

samtidigt som vi når våra förenings- och sportsliga mål. Utifrån detta har en budget lagts som 

redovisar ett underskott på 1.5 mnkr. Det är styrelsen bedömning att fullt nå en budget i balans 

redan 2023 inte är möjligt utan att allvarligt skada föreningens verksamhet. För att uppnå en hållbar 

ekonomi i balans måste den förändringar som vi har påbörjat göras på ett sätt så vi inte skadar de 

viktiga värdena som finns i föreningen, vilket inkluderar allt från barn & ungdomsverksamheten, 

akademi, dam & herr, medlemmar, publik och sponsorer & partners. 

Budgeten innehåller kostnadsbesparingar, kostnadseffektiviseringar samt rimliga intäktsökningar 

som baseras på att vi arbetar kontinuerliga med att förbättra våra erbjudanden. Budgeten är lagd för 

att inte riskera föreningens framtid samtidigt som vi vill fortsätta att utveckla och förbättra. 
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TILL MINNE 
 

Den 13 oktober 2022 avled Lennart ”Liston” Söderberg 

 
 

Liston var VSK Fotbolls genom tiderna mest framgångsrikaste tränare då han vid två tillfällen tog vår 

grönvita klubb till Allsvenskt spel, 1978 och 1997. I samband med Listons bortgång samlades spelare 

från Listons bägge allsvenska lag för en minnesstund och en tyst minut i samband med en seriematch 

på Iver Arena. Liston var en tränare med stor karisma men även kontroversiell då han vid ett antal 

tillfällen uttryckte sig och agerade på ett sätt som inte var förenligt med idrottens värdegrund. Liston 

Söderberg kommer dock alltid att vara en stor del av vår klubbs historia. 

 

 

 

 

 


