
Årsmötet 2023  

Tisdagen den 28 februari genomfördes årsmöte som behandlade året som gått och 

förutsättningar för 2023. Årsmötet som var välbesökt leddes av föreningens tidigare 

ordförande Otto Hallgren.  

 

Av verksamhetsberättelsen 2022 framgår att:  

 

● Föreningen har över 900 ungdomar och 36 ungdomslag som deltagit i 

seriespel  

● Att ungdomsansvarig har anställts från 2023. Viktigaste uppgiften är att stödja 

och vidareutbilda drygt 100-talet ideella ledare och att rekrytera nya tränare 

och ledare   

● Damlaget vann DM men trots en väl genomförd säsong kvalificerade man sig 

inte för en ny sejour i ”nya” division ett.  

● Herrlaget kvalificerade sig efter en makalös höstsäsong för kvalspel till 

division ett. I kvalmatchen förlorade BK Astrio mot Berga i en tät match.  

● BK Astrio inför 2022 beslutat om direktiv för utveckling och kvalitetssäkring av 

föreningens verksamhet  

● Regelbunden dialog med kommunen om behovet av att utveckla Söndrums 

idrottsplats. 

● Det ekonomiska resultatet blev minus 139 tkr, bla. Pga. allmänt höjda priser 

och ökade kostnader för transporter.  

Ur verksamhetsplanen och budget för 2023 

● Medlemsavgiften höjs från 400 kr till 500 kr 

● Hamnfesten i Grötvik ska åter genomföras efter uppehåll under pandemin, 

dessutom satsning på ökade intäkter från lotterier, kiosk, mm. 

● Hallarna cup genomförs i april  

● Marknadsarbetet ska utvecklas ytterligare i tillsammans med föreningens 

befintliga och nya samarbetspartners.  

● Styrelsen ska se över föreningens målsättningar och ambitioner för den 

fortsatta utvecklingen, samt ekonomiska och övriga konsekvenser utifrån 

fortsatt utökad verksamhet och sportsliga framgångar.  

● Utvecklingen av Söndrums IP kommer att analyseras tillsammans med 

kommunen. (skolan medverkar i processen) 

● Kansliets och föreningens organisation, ledarskap, uppdrag och service är 

föremål för analys och förbättringsarbete (Bemanning, administrativa 

rutiner/system, dokumenthantering/ It, arbetsmiljö, etc.).   

● Styrelsen ska utvärdera och fatta beslut om den fortsatta samverkan med 

Vapnö IF 



● Styrelsen ska ta ställning till hanteringen av köer till ungdomslagen 

● Styrelsen skall utvärdera prioriteringsordningen och fördelningen av match- 

och träningstider.  

 

 

Samtliga årsmöteshandlingar går att finna på hemsidan.  

Ny ordförande i BK Astrio  

 

I samband med årsmötet avtackades Joakim Stierna efter två år som ordförande i 

BK Astrio. Joakim var dessförinnan ordförande i damsektionen.  

Till ny ordförande valdes Mats Jingblad som senaste året varit styrelseledamot och 

ordförande i seniorkommitén.   

 

Mats är en välkänd fotbollsprofil i hela fotbolls-Sverige, efter flera decennier som 

spelare i Halmstads BK och landslaget, och som tränare i flera allsvenska 

föreningar. Mats började som sjuåring i Astrio, och har i olika omgångar, både spelat 

i, och tränat sin moderförening. Mats har varit chefstränare eller sportchef i klubbar 

som Halmstads BK, IFK Göteborg, Iraklis (Grekiska högsta ligan) Örebro SK, IFK 

Norrköping, Landskrona och Hammarby. Efter avslutad sejour i Hammarby har Mats 

återvänt till BK Astrio, först som tränare (Herr-laget och U-laget) och därefter som 

ledamot i styrelsen och ordförande i seniorkommitén. Mats är pappa till döttrarna 

Jessica och Frida som båda spelat i Astrios ungdomslag. Barnbarnet Julian ser nu 

fram mot att börja i fotbollsskolan.  

 



 
Från vänster: Mats Jingblad, ny ordförande, Joakim Stierna som avtackades efter 

två år som ordförande, samt Otto Hallgren som ledde årsmötet,  

 

Vid årsmötet avtackades även Sandra Johansson och Anna Kasemo som lämnar 

styrelsen. Nya i styrelsen är Helen Nilsson och Jan Melin.  

 



 
Nyvald styrelse, från vänster: Gianni Izetbegovic, Björn Ahnqvist (vice ordförande) , 

Daniel Andersson, Jan Melin, Mats Jingblad (ordförande), Cornelia Larzénius 

(sekreterare), Sandra Gullander, Jan Rademaekers (kassör), Helen Nilsson.  

 

 

  



Nya i styrelsen 

Helen Nilsson som valdes in som ny ledamot i styrelsen är uppvuxen utanför Umeå. 

Har i princip varit delaktig i föreningsidrott hela livet: Längdskidor, badminton, 

ridsport, fotboll. Senast som ledare för Astrios F08. Helen har upplevt en fantastisk 

resa med spelarna och ledarna i BK Astrio. Helen tror benhårt på att en fungerande 

idrottsförening är en friskfaktor i ett fungerande samhälle och är villig att jobba hårt 

för att barn och ungdomar ska må bra i BK Astrio.  

 

 
Helen Nilsson, nyvald ledamot i styrelsen  

 

Jan Melin är sedan 2016 engagerad i föreningen som ledare i P09.  Jan är 

Söndrumsbo sedan åtta generationer tillbaka. Yrkesmässigt är Jan ansvarig för 

Arbetslivsresurs verksamhet i Halland och Borås/Kinna. Jan ser fram mot att aktivt 

vara med i arbetet med att utveckla BK Astrios verksamhet och ett levande 

Söndrums IP. Jan vill medverka till att föreningens ungdomar och spelare skall få 

bäst möjliga förutsättningar att delta i fotbollsutbildning, match- och seriespel samt 

bygga sammanhållning och kamratskap. 

  
Jan Melin, nyvald ledamot i styrelsen  



Avgående ordförande Joakim Stierna har ordet  

”BK Astrio är för mig synonymt med gemenskap, skratt, tidiga mornar, sena kvällar, 

utmanande diskussioner, oro för ekonomin, Grötviks hamnfest, regn, snö, sol och till 

sist korv med bröd. Jag slutar nu som ordförande i BK Astrio med stor stolthet. Jag 

känner att jag behöver en paus, efter 3 år som ordförande i Halmstad Badminton och 

nu 2 år som ordförande för Hallands största fotbollsförening. 2023 är vi åter väldigt 

glada för att kommunens politiker har beslutat att nyinvestera i omklädningsrum och 

andra faciliteter. En av mina stora uppgifter som ordförande har varit att få politiken 

att fatta just detta beslut och att det blir verklighet inom rimlig tid. Allt tyder ju på det 

och det gör mig mycket nöjd. 

 

Jag tackar för mig, önskar Mats Jingblad och hela föreningen lycka till i det fortsatta 

arbetet” 
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