
 

 

Verksamhetsberättelse 2019  
 

Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås 
2007 begav sig Spånga IS FK ut på en utvecklingsresa. Vi medlemmar pekade tillsammans ut vart vi 
vill och vilken typ av förening vi vill vara. Vi började med att lägga en stabil grund att målmedvetet 
bygga vår gemensamma förening på och vi har sedan år för år har tagit oss an de fokusområden som 
krävs för att nå upp till vårt uppdrag: 
 
Spånga IS Fotboll är en ideell förening som erbjuder fotbollsglädje, gemenskap och utveckling i en 
kvalitativ verksamhet under hela fotbollsresan från de yngsta till de äldsta. Vår verksamhet ska 
inspirera till en livslång kärlek till fotboll och föreningen så att barn, ungdomar och vuxna själva kan 
avgöra vilka ambitioner de har och vilken roll som fotbollen ska få spela i deras liv. 
 
När vi nu summerar 2019 års verksamhet kan vi konstatera att vi kan vara nöjda över årets framsteg 
både på och utanför fotbollsplanerna, vi har en välfungerande förening och hårt arbete har gett 
effekt. Men att vi inte får nöja oss utan ständigt fortsätta sträva mot vår vision. Mer om arbetet som 
pågått beskriver vi i verksamhetsberättelsen 2019 och i verksamhetsplanen för 2020 pekar vi ut 
några fokusområden som vi ser blir viktiga att arbeta vidare med. 
 
Det går inte att summera året utan att skicka en extra tanke till de ca 300 personerna som i olika 
ledarroller bidrar med sitt engagemang till Spångafotboll varje dag. Den ideella kraften ser till att vi 
gemensamt ska kunna leva upp till uppdraget om att skapa fotbollsglädje, gemenskap och utveckling 
för alla som vill vara en del av Spångafamiljen.  
 
Vi ser fram emot att fortsätta utveckla föreningen tillsammans med alla er och se vad ett nytt 
decennium har att bjuda på. 
 
I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om vad och hur styrelsen har jobbat med fokusområdena 
Kvalitativ fotbollsverksamhet, Hemmaplan för Spångafamiljen och Ökade ekonomiska resurser och 
några om några nedslag i verksamheten. 
 
   Styrelsen 

 Milou, Jonas, Hans, Maria, Göran och Mikael 

 

  



 

 

Föreningsutveckling 
En styrelses ansvar är att ständigt jobba för att förbättra delar av både föreningen som 
organisation och fotbollsverksamheten. Vi har två större insatser som är genomförda under 
2019. 
 

• Diplomerad förening 

Förra året presenterade vi resultatet av den självskattning som spelare, ledare och 
föräldrar var med och svarade på kring föreningen och verksamheten. Styrelsen har 
under 2019 fortsatt arbetet med Svenska fotbollförbundets verktyg Diplomerad 
förening för att jobba med de förbättringsområden som resultatet av 
självskattningen pekade ut. En stor del av det arbetet kan du läsa mer om under 
rubriken Kvalitativ fotbollsverksamhet. 

 

• Jämställdhetskartläggning 

Styrelsen har under flera år arbetat för en jämställd förening och verksamhet. För att 
se om de insatser som gjorts har gett de effekt anlitades två konsulter som under 
hösten har tittat på områdena representation, resursfördelning och kultur och 
normer. Resultatet visar en positiv utveckling och pekar ut viktiga frågor att fortsätta 
arbeta med. Resultatet har därför varit en grund i verksamhetsplaneringen för 2020. 

 

• Föreningen i siffror 
 

 

  

2017 2018 2019 K/M i %

Medlemmar 1311 1732 1800 29/71

Spelare 1048 1438 1508 30/70

Ledare 250 310 277 25/75

Förtroendevalda 15 15 15 20/80

Anställda 3 3 3 33/67

Träningsgrupper 61 59

Lag i seriespel 80 94

Träningstillfällen 5800 6947

Knattefotbollsskola 234 284

Fotbollscamper 325 377

Deltagare utbildningsveckan 101 141

Deltagare i kurser på hemmaplan 100 90



 

 

Fokusområden 
På årsmötet 2019 bestämde medlemmarna att styrelsen skulle arbeta med tre fokusområden.  
 

1. Kvalitet i fotbollsverksamheten 

Målsättning för fokusområdet 
Vår fotbollsverksamhet bedrivs i linje med Spångamodellen.  
 

Insatser under 2019 
Spångamodellen beskriver vilken typ av föreningen vi är, vilka värderingar vi står för och hur vi 
därför ska bedriva fotbollsverksamheten. Styrelsens fokus har därför varit att jobba med insatser för 
att all verksamhet ska följa Spångamodellen.  
 
Tre nya roller som stöd till fotbollsverksamheten 
Tack vare den gemensamma lotteriförsäljningen och andra insatser för att öka föreningens intäkter 
kunde vi under året utöka stödet till lagverksamheten med tre roller:  

• Utvecklingsansvarig 

Deven Rashed fick anställning som utvecklingsansvarig med uppgift att arbeta med 

ledarutveckling och stöd till ledarteamen. 

 

• Spelarutvecklare 

Under hösten rekryterades Homan Beglarbegian som spelarutvecklare med uppgift att hålla 

praktiska pass för spelarna och vara bollplank för ledare.  

 

• Ungdomskoordinator 

För att stärka junior- och seniorverksamheten fick Leo Usberg rollen som 

ungdomskoordinator för att förbättra samarbetet mellan junior och seniorverksamheten. 

Han har också funnits som stöd för dam- och herrkommittéernas arbete. 

Ungdomskoordinatorn har funnits som stöd för utveckling av verksamheten för de äldre 

ungdomslagen och har arbetat för att uppnå målet att spelarna ska välja att fortsätta i 

föreningen och kunna ta klivet in i vår seniorverksamhet. Det har inneburit både stöd till 

ledarteamen för ungdom och dialog med spelare och föräldrar. Det har också inneburit 

insatser för att stärka seniorverksamheten så att den är attraktiv för juniorspelarna att vara 

en del av. 

Prioriterad ledarutveckling 

När det kommer till spelarutbildning så har ledarteamen den viktigaste uppgiften att bedriva 
fotbollsverksamheten så att den är rolig och utvecklande för alla spelare. Därför har ett helhetsgrepp 
kring ledarutveckling tagits under året.  
  

• En strategi för ledarutveckling 
För att möta behov och önskemål om stöd och utveckling för ledare har vi skapat en helt ny 
strategi som bearbetats under hösten. Den beskriver både vilka kompetenser inom fotboll, 
pedagogik och ledarskap som ledarteamen ska få stöd att utveckla och på vilka sätt 
ledarteamen ska få stöd och coaching och tillgång till utbildning.  

 

• Rekord i antal lagbesök 
Under verksamhetsåret har fotbollskonsulenterna slagit rekord i antal lagbesök för att finnas 
ännu närmare som stöd och var bollplank kring fotbollsverksamheten. Under hösten har vår 



 

 

spelarutvecklare besökt alla barn- och ungdomslag i föreningen som inspiration för 
ledarteamen.  

 

• Underlag och mallar som stöd för verksamheten 
En del av stödet till ledare kring hur man omsätter Spångamodellen i praktiken är 
säsongsplanering, mall för hur man håller utvecklingssamtal med spelare och underlag för 
hur man utvecklar modiga spelare. Det är framtaget och allt ligger publicerat på hemsidan 
under fliken FÖR LEDARE.  

 

• Individuella utvecklingsplaner 
De ledare som har ett arvoderat uppdrag får också en individuell utvecklingsplan som tas 
fram och följs upp i dialog med fotbollskonsulenten. Ett viktigt steg för att säkerställa att 
man som ledare utvecklas i sin roll. 

 

• Utbildningar, kurser och workshops 

Utbildningsutbudet för ledarutbildningar på hemmaplan har utökats. Fotbollförbundets 

tränarkurser är exempel på det men även en nyhet för i år är Spångaledaren en 

internutbildning som utvecklar ledarskapet i linje med Spångamodellen.  

 

Under åldersgruppsmötena har det genomförts workshops där ledarna över laggränserna 

har hjälpts åt att utveckla sin säsongsplanering för hur fotbollsutbildningen ska bedrivas i 

träningsgrupperna under nästa år. 

 

Utbildningsveckan hade fyra olika utbildningsteman (Guided Discovery, Fotbollspsykologi, 

Fotbollsfys och Spelförståelse). Nytt för i år var att vi avslutade veckan med en ledarmiddag 

för dem som deltagit på utbildningarna och fick en trevlig kväll ihop och tid att umgås.  

• Jämställda ledarteam 
Det medvetna rekryteringsarbetet för en jämnare könsfördelning i ledarteamen fortsätter 
att ge resultat. På flicksidan får alla spelarna möta både män och kvinnor som ledare i sina 
grupper. På pojksidan har vi en bra bit kvar för att kvinnor ska vara lika självklara i 
tränarrollerna. 



 

 

Spelarutveckling i linje med Spångamodellen 

• Ökat antal spelare 

Vi fortsätter att öka antalet spelare som är med och startar upp lag för den yngsta 

åldersgruppen och extra glädjande är det att antalet flickor som vill vara med i 

verksamheten ökar. Vi startade under 2019 upp tre träningsgrupper för flickor istället för 

tidigare är som varit två grupper. 

 

• Träna mera – pass och Campverksamhet 

Det tog inte många minuter innan platserna till testomgången av Träna mera-pass var 

uppbokade. Passen riktar sig till de spelare som vill lägga till ett träningspass i veckan. Även 

extrapass för målvaktsträning har vässats och bedrivs mindre som isolerad träning och mer 

som en del i spelet för att ge målvakterna bästa träningsförutsättningarna. 

Campverksamheten har lockat rekordmånga deltagare och förutom sommarcamp och 

augusticamp utökade vi utbudet med en påskcamp. Upplägget för camperna har utgått från 

Spångamodellen där vi fokuserar både på fotbollsutbildning men också sociala och 

psykologiska färdigheter. Våra värdegrundssamtal som alla deltagare på campen fick vara en 

del av blev mycket uppskattade.  

 

• Kompisfotboll 

För att bredda utbudet ytterligare har vi i år för första gången deltagit i StFF kompisserie. En 

serie och verksamhet som är anpassad för spelare 13 år och äldre som inte vill träna flera 

gånger i veckan i ledarledd verksamhet utan ha fotbollen som ett sätt att umgås och hålla sig 

aktiv. 

 

• Digitala verktyg 

Vi har haft en testperiod av digitala verktyg som stöd för spelarutveckling. Testperioden är 

nu avslutad och utvärdering sker för att på sikt kunna hitta digitala hjälpmedel för både 

spelare att bli ansvarstagande i sin egen fotbollsutbildning men även för ledarteamen i 

genomförandet av fotbollsverksamheten.  



 

 

Seniorverksamheten 

• Spångadagen  

Den 11 maj 2019 samlades Spångafamiljen på Spånga IP. Arrangemanget byggdes kring 

seniorlagens hemmamatcher med Hasse Backe som uppsnackare inför matcherna. Tack vare 

samverkan med Adidas anordnades även aktiviteter för barn- och ungdomsspelarna och 

Stadium hade pop-up butik i fotbollshallen. Arrangemanget lockade 600 medlemmar från 

alla åldrar och utsågs av Adidas som det bästa i Sverige under 2019 när de jämför med övriga 

föreningar de genomför denna insats med. 

 

 

• Damlaget – Matchresultat som gått upp och ner 

2019 bygger vi en större trupp med rekrytering av spelare och fokuserar 
försäsongsträningen på styrka och kondition och skadeförebyggande träning. Med Valbocup 
och flertalet träningsmatcher trimmar vi in passningsspel och spelarnas prestationer på plan.  
 
Damlaget vinner 5 av 8 matcher under vårsäsongen och har häng på toppen till sista 
matchen på våren. Vi spelar ofta bra men det där lilla extra saknas och här tappas tyvärr 
hänget på de absoluta topplagen. 
 
Hösten ger blandade känslor med både riktigt bra spelade matcher och riktigt dåligt spelade 
matcher. Sista matchen mot Stuvsta blir en stålande match som också visar sig bli 
huvudtränare Linus Ekbergs sista match med laget, då han valt att gå vidare till annan 
förening inför 2020.  Matchen går till straffar mot ett lag som ska spela div 1 fotboll nästa år 
och även om vi inte vinner matchen så kan vi se potentialen i spelet och vad vi kan bjuda på 
för fotboll kommande år. 

 

 

 



 

 

• Herrlaget – Segersvit hela vägen in i kvalet 

Säsongen 2019 blev till sist ett väldigt framgångsrikt år för Spångas Herrlag. 21 matcher i rad 
utan förlust, kan knappast ha hänt tidigare! 
 
2018 hade stort fokus på att få till ett långsiktigt lagbygge med rätt värderingar, stämning 
och målsättningar. Mikael Wallman stod för en stor del av det arbetet vilket var en 
nödvändighet som skapade förutsättningar för årets resultat. Det gav en del rotation på 
spelarfronten men en bra grund inför 2019.  

 
Vi startade dock serien väldigt svagt och efter 4 omgångar och lika många förlorade matcher 
låg laget sist i tabellen (H4N). Ny energi behövdes till truppen och i ett steg mot det 
bestämdes att dåvarande assisterande tränare Jannis Pappas klev in som huvudtränare och 
Mikael tog rollen som assisterande för att fortsätta bygga stämningen i laget. 
 
Därefter faller många bitar på plats, vinterträningen och truppen börjar komma till sin rätt, 
lagandan och glöden växer fram och framgång föder framgång, faktum är att efter de 4 
inledande förlusterna går man sedan igenom serien med 21 matcher (inkl. kval) utan en 
enda förlust. Detta ger en ensam 2:a plats och ett kval till 3:an.  
 
Historien ger oss 3 kval under de senaste 4 åren, alla utan att ta steget upp. Men sviten 
denna säsong fortsätter och från att startat våren med sista platsen efter 4 omgångar spelar 
vi nu nästa år i division 3. 

 

  



 

 

2. Hemmaplan för Spångafamiljen 

Målsättning för fokusområdet 
En gemensam samlingsplats för Spångafamiljen med klubbhus, träningsytor och kanslilokal där 
spelare, ledare, kansli och styrelse möts och vi kan bedriva verksamhet i en trygg miljö. 
 

Insatser under 2019 

• Gemensam mötesplats 

Som vi tidigare har beslutat på årsmöten jobbar styrelsen för att utveckla tomten och 

klubbhuset på Gläntan. Under året har vi kommit ett steg till i processen och slutit ett 

samarbetsavtal med Götenehus. Om projektet lyckas är målet att vi på två års sikt ska kunna 

inviga ett nytt klubbhus för spångafamiljen. Var placeringen av framtida klubbhus ska bli 

påverkas av besluten kring Solhem BP som kommunen fattar.  

 

 

• Fler konstgräsytor i närområdet 

Tack vare styrelsens dialog med idrottsnämnden under 2019 beslutade kommunen att 

Solhems BP och dess grusplan, skulle få ett tillfälligt konstgräs. Besked om konstgräset blir 

kvar permanent kommer att fattas när beslut har tagits var framtida Bromstensskolan samt 

ett antal idrottshallar kommer att placeras. Under 2019 ersattes även den gamla grusplanen 

på Kälvesta BP med konstgräs.  

• Trygga idrottsmiljöer 

Kommunen äger de anläggningar vi bedriver träning och matcher på och är också de som har 

ansvaret för att de miljöerna är trygga och säkra. Efter ett intensivt opinionsarbete för att 

säkerställa att kommunen tar det ansvaret har det under 2019 varit betydligt lugnare och 

tryggare, utan några allvarligare incidenter på Spånga IP. 

 

  



 

 

3. Ökade ekonomiska resurser 

Målsättning för fokusområdet 
Vi har ekonomiska förutsättningar att över tid kunna utveckla och bedriva fotbollsverksamheten 

utifrån Spångamodellen. 

Insatser under 2019 
Som ni kan läsa i den ekonomiska berättelsen har föreningen gjort en rejäl ökning av intäkterna 
under året. Det har skett både genom att öka den externa finansieringen och genom ett antal 
gemensamma genomförda insatser.  

• Material- och återförsäljaravtal – anslut ditt stadiumkort till Spånga IS FK 

Det material- och återförsäljaravtal som skrevs inför 2019 har gett utdelning sitt första år 

och genererat nära 600 000kr i intäkt till föreningen. Om alla medlemmar registrerar sitt 

stadiumkort så kan vi öka intäkterna då Stadium också betalar en kick-back på det som vi 

medlemmarna handlar hos dem. 

• Marknadsstrategi 

Tillsammans med styrelsen har två personer har valt att engagera sig för att öka 
föreningens intäkter. Marknadsgruppen har startat upp och börjat strukturera arbetet. 
Bland annat har en ny strategi för samverkan med företag påbörjats där den traditionella 
sponsringen finns kvar men fokus ligger på mer moderna företagsengagemang. En ökning av 
sponsorintäkterna har skett från 2018 års resultat. 

 

• Externa projektbidrag och fonder  
En kartläggning av fonder och projektstöd har genomförts för att se vilka möjligheter till 
extern finansiering av insatser och utvecklingsprojekt som finnas. Under 2019 har 
projektbidrag genererat intäkter på 120 000kr och inför nästa år ser vi än större möjligheter 
till intäkter. 

• Den årliga lottförsäljningen 

Den gemensamma lotteriförsäljningen har etablerats under året. En helt avgörande insats 

för att finansiera spelarutvecklarrollen och ge lagen tillskott till lagkassan på ca 200 000kr. 

 

• Arrangemang och caféverksamhet 
Cuparrangemang har historiskt sett varit en 
viktig intäktskälla för föreningen men är inte 
det på samma sätt idag. Fokus ligger istället 
på caféverksamhet i samband med cuper som 
arrangeras av extern samverkanspart och vid 
tex nationaldagsfirande på Spånga IP. I år 
startade vi även igång kioskverksamheten på 
Nälsta BP i samband med matchdagar vilket 
både har gett ökade intäkter men också ett 
trevligare matcharrangemang.   
 

• Camper och fotbollsskolor 
I år lockade Knattefotbollsskolorna drygt 280 barn vilket är en ökning från föregående år och 
också genererar en högre intäkt. Även våra camper har alla vuxit i antal deltagare och vi 
införde påskcampen som en helt ny aktivitet som gick med vinst redan första året. 
Ytterligare nyheter var även Träna mera-pass där intäkterna bidrar till att vi kan anställa 
tjänsten som utvecklingsansvarig. 


