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Årsmöteshandlingar 2021 
 
 

 

 



Föredragningslista 

1. Öppnande av mötet.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

6. Fastställande av dagordning.  

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  

     räkenskapsåret.  

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-&  

 räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser.  

10. Fastställande av medlemsavgifter.  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- & räkenskapsåret.  

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

13. Val av  

   a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år;  

 b)  3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;   

 c)  2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år 

 d)  1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.  

       (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;) 

 e)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses 

       till ordförande;  

 f)   Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där  

       föreningen har rätt att representera med ombud);  

14. Övriga frågor  

15. (a) Avtackningar/ (b) Stipendier  

16. Avslutande av möte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 a) Verksamhetsberättelse 2020/21 
 
Styrelsen för Årsta AIK Handbollförening org. Nr 802452-7312 avger härmed verksamhetsberättelse för tiden 

2020-07-01 – 2021-06-30. 

1. Styrelsen 

Per Bergman, Ordförande (och t.f. kassör) 

Tor Borg 

Anders Malmström 

Eva Mogren 

Henrik Bjurhem 

Jerry Johansson 

Margareta Bogatir Studdert 

Love Borup Olsson 

Styrelsen har mellan juli 2020 och juni 2021 haft 12 protokollförda möten och en workshop. 
 
Firmateckning 
Föreningen tecknas av ordförande och av vice ordförande var för sig. I övrigt äger två ordinarie 
styrelseledamöter i föreningen rätt att teckna firman, utan beloppsgräns 
 
Revisor Alexander Sundqvist 
Valberedning Camilla Greuel, Erik Koskinen och Richard Jonsson 

2. Medlemmar, spelare, ledare 
Under 2020/21 har föreningen haft 810 betalande medlemmar. Bland spelarna var 51 procent kvinnor 
och 49 procent män. Bland de 162 ledarna var 49 procent kvinnor och 51 procent män. 
 
Antalet träningsgrupper har varit drygt 30, från pojkar och flickor födda 2013/14 upp till dam- och 
herrseniorer. Till säsongen anmäldes 40 lag till seriespel. Bollskolor för pojkar och flickor födda 2012-
14 har arrangerats i Sjöstadsskolan, Kärrtorpshallen, Sjöviksskolan, Telefonplanshallen och 
Skarpnäckskyrkans idrottssal.  
 

3. Utbildningar 
Pga pandemirestriktionerna har inte utbildningssatsningarna kunnat genomföras som planerat. 
Föreningen har haft deltagare på baskurs, TS1, TS2 och Baskurs Beach. Digitala ledarträffar har 
genomförts under ledning av Hazem Al Saleh.  
 

4. Idrottsmedel 
Under säsongen har föreningen i samarbete med Skarpnäcks stadsdel drivit ett handbollsprojekt på 
kvällstid i kyrkans gymnastiksal som delvis finansierats av Idrottsmedel av stadsdelen och från 
Stockholm Idrottsförbund. Samarbete har även skett med Skarpnäcks stadsdel gällande lovverksamhet 
i Skarpnäckshallen, deltagit i Skarpnäcks sportscamp samt haft sommaraktiviteter på Skarpnäcksfältet 
under sommarlovet 2020. 
 
Under våren 2021 hjälpte föreningen stadsdelen med personal 2 ggr i veckan i parkleken Brödkaveln, 
Bagarmossen mot ekonomisk stöd. 
 

5. Verksamhet 
Föreningen arrangerade uppstartsläger i september 2020 för lagen U10 till juniorer i Farstahallarna. 

Föreningen var representerad i samtliga åldersklasser, U14, U16 och U18, i USM. Föreningen har i 

egen regi arrangerat lovverksamhet i Sjöstadshallen. 

 

Föreningen har drivit ett utvecklingsprojekt på pojksidan där spelare från P14-P18 har tränat 
tillsammans med fokus på teknik, taktik, fys, mental träning och teambuilding. 
 



Föreningen driver cafét på söndagar i Sjöstadshallen där vi samarbetar med Hammarby Innebandy. 
Även Vintervikshallen drivs café. Pga pandemin var caféerna mestadels stängt. Årets 
försäljningsaktivitet, som samtliga lag deltar i, var saffran. 
 
Årstadagen, där hela föreningen samlas för gemensamma aktiviteter, fick tyvärr ställas in pga 
pandemin. Även Eken Cup, där samtliga lag från föreningen brukar delta, ställdes tyvärr återigen in, 
pga pandemin. 
 
Föreningen bytte administrativt system inför säsongen, till SportAdmin. Föreningen införde en ny 
policy för anmälningsavgifter, resor och cupbidrag. För tredje säsongen i rad genomfördes en enkät 
bland spelare 7-19 år om hur de ser på verksamheten. 
 
Ett barnråd startades upp som ska kunna bidra till föreningen utifrån de yngre spelarnas perspektiv i 
alla de frågor som de tycker är viktiga. 
 

6. Parahandboll 
Föreningen driver två träningsgrupper. Årsta Allstar, för barn med funktionsnedsättning, och Årsta 
Revolution, ett lag för ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 
 

7. Personal 
Kansliet ligger i Sjöstadshallen och är bemannat. Kansliet har haft tre anställda, varav  
två på deltid. På heltid finns kanslichef Lars Jonsson. Mikael Bylund har arbetat med  
fritidshandboll i skolorna och i parkleken Brödkaveln, tjänsten som ekonom har varit obesatt större 
delen av säsongen. Hazem Al Saleh har verkat som projektanställd utvecklingsansvarig. 
 

8. Sponsorer och samarbeten 
Det sportsliga samarbete med GT Söder har fortsatt under säsongen. Föreningen samarbetar sedan 
tidigare med Stiftelsen Dunross, Sponsorhuset, Stockholms Bingoallians, Gräsroten och Panitas Sushi. 
Ett samarbete med Solid Sport, kring direktstreaming av matcher har också funnits under säsongen. 
Under säsongen har föreningen slutit nya leverantörsavtal med Sportgrossen och Select. 
 

9. Övrigt 
Svensk Handboll ändrade under säsongen sin organisation på distriktsnivå, där de tidigare 13 
distrikten går samman och bildar fem nya. De 82 föreningarna i Stockholms Handbollförbund utgör 
numera, tillsammans med föreningar från Uppland HF och enstaka föreningar från Mellansvenska 
Handbollsförbundet och bildar Handboll Öst. 
 

Styrelsens kommentar till den gångna säsongen 
Säsongen 2020/21 började lovande med full träning och seriespel för alla våra lag men övergick snart i en 
kavalkad av ändrade restriktioner och rekommendationer med anledning av pandemin. Det var väl ingen som 
riktigt kunde hänga med i alla svängar med svårtolkade besked från myndigheter och förbund. Uppstartslägret 
hölls på hemmaplan i Farstahallarna. Mot slutet av säsongen blev det möjligt att genomföra enstaka matcher. 
Vi kunde också genomföra våra sommarläger under vecka 24, 25 och 32, som blev mycket välbesökta. 
Årstadagen gick inte att genomföra och Eken Cup blev inställd, men några träningsmatcher kunde spelas på 
Gubbängsfältet. Under sommaren fanns även möjligheten att spela beachhandboll på Skarpnäcksfältet. Och till 
vår stora glädje stängde inte Stockholms stad sina idrottshallar under sommaren, vilket möjliggjorde för många 
lag att spela handboll även då. 
 
Till säsongens glädjeämnen kan vi räkna bytet av föreningssystem till SportAdmin som inneburit ett ordentligt 
lyft för det administrativa arbetet med medlemsregister, fakturering, närvaroregistrering, kallelser och mycket 
annat. På köpet har vi också fått en mycket snyggare hemsida. Än så länge utnyttjar vi inte alla möjligheter som 
det nya systemet ger oss, det finns mycket kvar att förbättra. Missa t.ex. inte att ladda ned ledar- eller 
medlemsappen till mobiltelefonen. Vi kan också glädja oss åt att föreningen inte drabbats ekonomiskt av 
pandemin, tack vare att vi inte är beroende av publikintäkter eller inkomster från turneringar och andra 
publikevenemang. 
 



Trots träningsrestriktioner och inställt matchspel så verkar våra fantastiska ledare ha lyckats motivera spelarna 
att stanna kvar i handbollen och vi kunde sammantaget räkna in drygt 800 aktiva spelare under säsongen. Av 
dessa var drygt 100 juniorer och seniorer, dvs 17 år eller äldre, och omkring 200 ungdom A och B, dvs mellan 12 
och 16 år. De yngre åldersklasserna huserade drygt 450 spelare, varav bollskolan för sjuåringar lockade inte 
mindre än 150 spelare. I våra två paralag hade vi sammanlagt mer än 30 spelare. Antalet ledare uppgick till 
över 150 personer. Trots restriktionerna genomfördes totalt ca 2 700 träningar och 250 matcher under 
säsongen. Den enkätundersökning som genomfördes efter säsongen visar att en överväldigande majoritet av 
spelarna känner sig trygga och nöjda med ledare, träningsupplägg, organisation och laganda. 
 
Av förklarliga skäl var det tunt med sportsliga framgångar under säsongen. Damlaget, som var nyuppflyttade till 
div 1, startade säsongen med fem vinster på sex matcher. Vad hade kunnat ske om inte seriespelet stoppats i 
början av november? USM, som spelas i klasserna U14, U16 och U18, stoppades efter första omgången. Vi är 
väldigt stolta över att fyra spelare från vårt paralag, Årsta Revolutions, var uttagna till det första rikslägret 
någonsin för handbollsspelare i parahandbollens gående klass. En spelare var också uttagen till riksläger för 
flickor födda 2004-05 i beachhandboll. 
 
Vi inledde säsongen med att fira att Hazem Al-Saleh, som varit utvecklingsansvarig i föreningen, slutfört sin 
utbildning till MasterCoach. Det är den högsta nivån på handbollstränarutbildningar i världen och de som 
genomgått den är en exklusiv skara med idel förbundskaptener och gamla stjärnspelare. 
Pandemirestriktionerna gjorde det svårt att fullfölja de ambitioner vi har när det gäller spelar- och 
ledarutveckling. De gemensamma målvaktsträningarna fick ställas in, förbundets tränarutbildningar planerades 
om och flyttades och det gick inte att ha fysiska ledarträffar. Under säsongen har vi startat ett 
utvecklingsprojekt på pojksidan där tanken är att pojkar mellan 14 och 18 år tränar tillsammans vid vissa 
tillfällen, där träningarna leds av tränare som inte vanligtvis är tränare i de yngre åldersgrupperna. Fokus ligger 
på att stärka lagandan över åldersgrupperna och skapa en gemensam grund när det gäller teknik, taktik och 
fysik. 
Utöver hemsida, facebook, instagram och SportAdmin-appen kan man nu även följa några av våra lag på Solid 

Sport. Det var en del inkörningsproblem i samarbetet med Solid Sport, där matcher direktsänds på nätet, och 

när matchspelet ställdes in så fanns det heller inga matcher att sända. 

 

Mot bakgrund av hur mycket pandemin påverkat verksamheten så är vi stolta och glada över att föreningen 

fortsatt växa och att spelare och föräldrar är så nöjda med Årsta Handboll. Vi tar detta som ett kvitto på att de 

senaste årens ansträngningar, med rekrytering och utveckling av ledare och förbättringar i organisation och 

administration, nu ger avtryck i form av en ökad inströmning av spelare och en stor nöjdhet. Men det innebär 

på inget sätt att vi slår oss till ro och är nöjda. Det finns fortfarande mycket att förbättra och slipa på. Vi kan bli 

bättre på att rekrytera och ta hand om våra ideella ledare, vi kan bli bättre på att ta emot nya spelare och deras 

föräldrar och vi kan bli bättre på att behålla spelare. Om föreningen ska kunna fortsätta växa i nuvarande takt 

och kanske även nå högre divisioner i seriespelet så behöver vi bli bättre på att engagera ideella krafter till 

föreningen och även hitta långsiktiga lösningar på den brist på halltider som vi dagligen kämpar med. 

 

Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till förbund, förvaltning, bokningen och stadsdelarna för ett gott samarbete 

och hoppas på ett fortsatt lika gott samarbete under kommande säsonger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 b) Balans- och Resultaträkning 

 

 

 

Styrelsens förslag:  

Balansera årets resultat i ny räkning 



8 Revisionsberättelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Medlems-/träningsavgifter   2021/ 2022  
 

 

 

Styrelsens förslag: 

• oförändrade avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets- & räkenskapsåret.  
 

Verksamhetsplan Årsta AIK Handboll 2021/2022 

 

Inriktning  
 
Årsta Handboll är en av södra Stockholms största och äldsta handbollsföreningar med över 800 
aktiva spelare och drygt 150 ideella ledare. Genom handbollen erbjuder vi en meningsfull och 
rolig fritidssysselsättning för barn, ungdomar och vuxna som främjar och utvecklar fysisk och 
psykisk hälsa, samarbetsförmåga, tolerans och lagkänsla och bidrar därmed till ett hälsosamt, 
demokratiskt och inkluderande samhälle. 
 

Vår vision är att vara Stockholms mest attraktiva handbollsklubb. Under säsongen 2021/22 har 

föreningen 47 lag i seriespel, två parahandbollsgrupper och ett flertal bollskolor för barn. 

Därmed är vi den största handbollsföreningen i regionen. 

Årsta Handboll är en breddförening – alla som vill ska kunna ägna sig åt handboll i någon form här. 

Vi vill även ge möjlighet till de spelare/lag som vill satsa lite mer på idrotten att kunna göra det. 

Huvudfokus ligger på barn och ungdomar och att utveckla och utbilda så många 

handbollsintresserade som möjligt. 

Utbildningen och strukturen i vår ledarstab är fundamentet för att kunna erbjuda barn och 

ungdomar attraktiv handbollsträning. Föreningen prioriterar utbildning och fortbildning enligt 

en särskild struktur, samt att på andra sätt stötta upp tränare, ledare och funktionärer. Det 

innebär dels att föreningen erbjuder utbildning och fortbildning inom handbollskunnande, dels 

att föreningen tar en aktiv samhällsroll som, baserat på handbollens lagmoral, bidrar positivt 

till samhällsutvecklingen. 

Våra grundvärderingar  

• Vi är en förening som bedriver handbollsverksamhet där alla är välkomna att delta.  

• Vi arbetar för en god gemenskap och trygghet i lagen och i hela föreningen.  

• Vi bedriver schysst spel både på plan och i samröre med andra föreningar och övriga 

intressenter.  

• Vi lägger stor vikt vid att vi har välutbildade tränare, ledare och spelare.  

• Vi lägger även stor vikt vid att förmedla kunskap kring spelregler och lämpligt 

uppförande vid matcher till föräldrar, familjer och vänner till aktiva.  

• Den långsiktiga utvecklingen står i fokus, inte kortsiktiga framgångar 

• Vi accepterar inte någon form av våld, mobbning, sexism eller främlingsfientlighet.  

• Vi accepterar inte användandet av alkohol, droger eller dopingpreparat i samband 

med verksamheten.  

 

Långsiktiga övergripande mål  

• Att så många som möjligt provar på någon form av handboll, oavsett ålder och 

förutsättningar 

• Att så många som möjligt av de som provar på handboll fortsätter 

• Att så många som möjligt provar på att vara ledare eller aktiv på annat sätt 

• Att spelare och ledare utvecklas och når sin fulla potential, både handbollsmässigt och 

på andra sätt 

• Att de som är aktiva i föreningen förblir det så länge som möjligt 

• Att engagera människor och bidra till samhället, även utanför handbollen 

• Stabil ekonomisk utveckling 

 



Sportsliga mål (långsiktigt) 

• Seniorlag som kan konkurrera i div 1, där majoriteten av spelarna är egna produkter 

• Ungdomslag (14-18 år) som kan konkurrera i steg 3-4 i USM eller motsvarande 

• Ungdomsspelare som kan konkurrera om platser i distrikts-och rikslag 

 

Mål för säsongen 2021/22 

• Etablera verksamhet för (U5-6), Handbollslek för 5-6 åringar 

• Öka antalet spelare i bollskolorna (U7-U9) med minst 5 procent 

• Öka antalet spelare i barn och yngre ungdom (U10-U14) med minst 10 procent 

• Öka antalet aktiva äldre ungdomsspelare (U15-U19) med minst 5 procent 

• Fortsätta ha lag för alla åldrar 

• Representation i alla USM-grupper (U14, U16, U18) 

• Behålla antalet paraspelare på nuvarande nivå 

• Behålla antalet seniorspelare på nuvarande nivå 

• Öka antalet föräldrar och andra vuxna som är engagerade i föreningen 

• Öka antalet utbildade ledare, domare och funktionärer 

• Utarbeta långsiktig plan för organisation och bemanning (anställda och ideellt 

engagerade) 

• Budget i balans 

• Etablera, organisera och bemanna kommittéer för seniorer, ungdom och barn som 

ansvarar för det löpande arbete med frågor som rör respektive åldersgrupp 

• Damseniorer på övre halvan i div 1 

• Herrseniorer kvar i div 3 

 

Fokusområden 2021/22 

• Rekrytering och utveckling av ledare 

• Utveckla och utvidga bollskolan 

• Fortsätta stärka spelarutvecklingen (t.ex. samarbeten inom och mellan olika 

åldersklasser, samarbeten med andra föreningar) 

• Hitta former för att rekrytera fler föräldrar och andra ideella krafter till uppgifter i 

föreningen 

• Utveckla formerna för sponsorsamarbeten och försäljning 

• Långsiktig plan för administration, organisation och ekonomi 

  

Ledning och samordning  

  

Kansli och Personal 

Föreningens kansli finns i Sjöstadshallen. Kanslichef är Lars Jonsson som finns tillgänglig dagtid 

via e-post och telefon. Föreningen är representerad ute i skolorna, via Mikael Bylund.  Hazem 

Al Saleh är från och med säsongen 2021/22 sportchef för senior- och juniorverksamhet samt A-

ungdom, dvs verksamheten som riktar sig till de som är 15 år och äldre. Hazem kommer att 

fortsätta stötta verksamheten även i de yngre lagen. Ansvarig för de yngsta bland annat 

bollskoleverksamheten 5-9åringar under säsongen 2021/22 är Josef Bredell. 

Styrelse och arbetsgrupper  

Styrelsen arbetar ideellt med föreningens verksamhet. Dessutom tillsätter föreningen 

arbetsgrupper med ledare, föräldrar och spelare som engagerar sig på djupet i olika ämnen,  

t ex sponsring, utvecklingsfrågor, IT/Hemsida och gemensamma aktiviteter. 

  

Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemötet efter Årsmötet. Speciella ansvarsområden 

fördelas inom styrelsen.  

  



Kommittéer 

Styrelsen avser att försöka etablera tre stående kommittéer under säsongen, Senior-, 

ungdoms- och barnkommitté. Kommittéerna kommer att ansvara för det löpande arbetet med 

frågor som rör lagen och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav, 

målsättningar och den budget som styrelsen fastlagt.  

 

Valberedning  

Valberedning för 2021/2022 väljs på årsstämman.   

Revisorer  

Revisorer för 2021/2022 väljs på årsstämman. 

Revisor och revisorssuppleant har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 

årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

 

När du är med i Årsta Handboll kan du räkna med följande  

  
Som spelare får du:  

• vara med i ett sammanhang där du har möjlighet att få många goda vänner.  

• lära dig att samspela i en grupp, både på och utanför planen.  

• en gedigen handbollsutbildning.  

• många möjligheter till en rolig och innehållsrik fritid.  

• möjlighet till utbyte och träning tillsammans med föreningar vi samarbetar med.  

 

Som familjemedlem får du:  

• tillbringa tid i en trevlig verksamhet tillsammans med ditt barn och många andra 

familjer.  

• möjlighet att lära känna många olika människor.  

• se många roliga och energifyllda matcher och träningar.  

 

Som ledare får du:  

• tillbringa tid med handbollsintresserade barn och ungdomar under trevliga former 

• en fantastisk möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och dina pedagogiska 

förmågor 

• nödvändig utbildning i handbollspedagogik och ledarskap för att du ska känna dig 

trygg  

• tematräffar och sociala aktiviteter som kan ge dig mervärde.  

• uppbackning för din verksamhet från styrelse, kansli och anställda.  

 

 För att få träna och spela i Årsta Handboll måste du:  

• betala din föreningsavgift. Avgiften består av medlems- och träningsavgift och i 

förekommande fall även licens.  

• följa de regler som föreningen sätter upp när det gäller träningar, material, kläder 

m.m.  

 

 

 

 

 

 

 



I Årsta Handboll uppträder vi…  

… alltid trevligt och artigt mot varandra. Vi är schyssta både på planen, på läktaren och i alla 

lokaler och utrymmen där vi är med och representerar föreningen.  

Vi följer och står för de värdegrunder som föreningen antagit.  

Föreningen accepterar inte att någon uppträder otrevligt eller oschysst mot spelare, tränare, personal,  

domare eller andra som finns i våra lokaler eller när vi befinner oss på andra platser.  

 

Föreningen begär regelbundet in utdrag ur belastningsregistret från samtliga ledare. 

Inom styrelsen finns en krisgrupp utsedd som snabbt kan agera vid olycksfall, brottslighet och andra oväntade 

händelser. 

 

Forum  
 
Föreningen 

• SportAdmin används som plattform för medlemsregister, närvaroregistrering, 

hemsida m.m.  

• Ledar- och utbildningsträffar anordnas varje säsong.  

• Uppstartsläger anordnas i början av säsongen för samtliga lag från 10 år upp till 

seniorer. 

• Årsta-dagen anordnas varje år som avslutning av handbollsåret  

• Årsmöte hålls senast 30 september.  

• Föreningen är en Dunrossförening sedan flera år, vilket innebär att vi uppfyller de 

krav som ställs på en sådan. 

 

Utbildning  

Föreningen kräver att alla tränare och andra ledare från bollskola till seniorverksamhet skall ha 

adekvat utbildning. Föreningen vill att alla ledare är utbildade och vidareutbildar sig 

kontinuerligt. Utbildningsansvarig är ansvarig för att bedöma behovet.  

Verksamhet  

• Föreningens upptagningsområden är Sjöstaden, Årsta, Årstadal, Johanneshov, 

Östberga, Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Enskede, Skarpnäck och 

Bagarmossen 

• Föreningen har sitt kansli i Sjöstadshallen.  

• Medlemsantalet är drygt 800, varav närmare 700 är barn och ungdomar.  

• Medlemsavgiften är 200 kr, träningsavgiften varierar beroende på ålder.  

• Föreningen driver caféet i Sjöstadshallen på söndagar i samarbete med Hammarby 

Innebandy och i Vintervikshallen.  

• Föreningen har Select och Sportgrossen som leverantör av idrottskläder och 

utrustning.  

• Föreningen driver en gemensam försäljningsaktivitet per år. Hösten 2020 sålde vi 

saffran. Lagen har då även möjlighet att tjäna egna pengar till sin lagkassa.  

• Föreningen är medlem i Bingoalliansen och får även stöd från Gräsroten och 

Sponsorhuset. 

 

Föreningsdomare och sekretariat  

Föreningen tillsätter domare i matcher upp till 12 år. Alla Årstas hemmamatcher har sekretariat 

som bemannas av föräldrar. För lag som är 15 år och äldre ska sekretariatet vara 

distriktsutbildade.  



Lag    

Föreningen har 47 lag seriespelande under hösten 2021, från FP9 till dam- och herrseniorlag. Vi 

har många barn- och ungdomslag, speciellt i de yngre åldrarna. Herrseniorlaget spelar i division 

3 och 4, damseniorlaget i division 1, 3 och 4. Vi bedriver Handbollsskolor för barn i årskurs 1 

och förskoleklass på tre platser – Sjöstadshallen, Kärrtorpshallen och Sjöviksskolan. Ungdomar 

från föreningen håller i Handbollsskolorna med stöttning av ansvarig för bollskole-

verksamheten.  

Handbollsfestivalen  

Festivalen är koncept för minihandbollsspel för FP8 som har utvecklats av Stockholms 

Handbollförbund. Tanken med Handbollfestivalen är att ge barnen mer än bara matcher när 

det är dags att börja spela mot andra föreningar. Vid en festivalträff spelar givetvis lagen 

matcher mot varandra, men de har även en gemensam uppvärmning, teknikträning och 

avslutning. Istället för att komma till hallen, spela två matcher och sedan åka hem är tanken 

med festivalen att det ska bli en gemensam match- och träningsdag, nästan som en turnering 

eller ett litet träningsläger.  

Samhällsansvar  

Årsta Handboll ska spela en aktiv samhällsroll som baserat på handbollens lagmoral bidrar 

positivt till samhällsutvecklingen. Föreningen ansvarar därför för olika samhällsaktiviteter som 

är kopplade till handbollsverksamheten.   

Handboll under fritid och skollov  

Under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov öppnar Årsta handboll i Skarpnäcks- och 

Sjöstadshallen. Vi deltar i Sportscamp på Skarpnäcksfältet och Rörelsefestival i Högdalen. 

Övriga projekt  

Bidrag för olika projekt från Svenska Handbollförbundet/Idrottsmedel.  

Bland annat;  

1. Hand the Ball, 

2. Föreningsutveckling, Grundstenen 

3. Föreningsutveckling genom verksamhetsbidrag, t ex utbildning. 

4. Parahandboll för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

5. Beachhandboll 

6. Starta rullstolshandboll 

 

Finansiering  

Föreningen erhåller aktivitetsstöd, statligt lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7-25 år och 

kommunalt aktivitetsstöd för åldrarna 7-20 år.  

Föreningen söker bidrag för olika projekt från Stockholms stad (stadsdelarna Skarpnäck,  

Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm), Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning 

och Svenska Handbollförbundet.   

Föreningen finansierar även sin verksamhet genom intäkter såsom delägare i Bingoalliansen, 

försäljning av exempelvis ljus, saffran eller annat samt genom medlems- och träningsavgifter.  

 

 

 

 

 



Budget för det kommande verksamhets- & räkenskapsåret.  

 

 

 

Kommentar till budget: 
Styrelsen har föreslagit en konservativ budget i och med att osäkerheten kring pandemin.  

 

Intäkter 

• Föreningen tror på fortsatt tillväxt av medlemmar vilket ökar bidrag, medlems-/träningsavgifter mm. 

Kostnader 

• Föreningen utgår från att det blir en någorlunda normal säsong 2021/2022 med många lag i seriespel 

och på cuper mm. 

• Personalkostnader räknar vi med att den blir som före pandemin. 

Ränteintäkter 

• Föreningen placerar sedan ett par år överskottslikviditet på fasträntekonton med hög ränta vilket ger ett 

välkommet tillskott till verksamheten. 10 000 i budgeterade ränteintäkter härrör sig till ett förfall i juli vilket 

resultatförs innevarande räkenskapsår, 2021/2022.   

 

 

 

 

 

 

 



Punkt 13 Val 
 

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer följande personer till styrelsen: 

a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år;  

      Per Bergman (omval) 

b)  3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;  

      Tor Borg (omval) 

      Dennis Jona (nyval) 

      Ervin Dubaric (nyval) 

 

c)  2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år 

      Eva Mogren (omval) 

      Helena Andersson (nyval) 

       

       

Ett år kvar:   Avgår: 

Jerry Johansson    Anders Malmström 

Margareta Bogatir-Studdert   Henrik Bjurhem 

       Love Borup Olsson 

 

Styrelsens kommentar:  

Stadgarna säger: ”b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;” 

Vid stämman i sept 2022 är 4st + ordförande för om-/nyval 

 

d)  1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;) 

      Alexander Sundqvist 

e)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;  

      Louise Sjödahl 

      Oxana Garina Roop-Iliste 

      Love Nordgren 

f)   Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att  

      representera med ombud); 

      Ordförande eller som ordförande utser  

 


