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Verksamhetsberättelse – Bollklubben Astrio 2022

Året 2022 i ett år där halva säsongen präglades av pandemi och andra halvan av torka på
vårt stora fält som åter blev gult och bränt. Detta till trots blåser det positivitet genom vår
förening som äntligen fick besked från kommunens politiker att de tänker nyinvestera i
Söndrums IP vilket är ett mycket efterlängtat besked. Vår uppvaktning av politiker och den
träff vi hade med kommunråden i juni gav resultat.

Vårt kära Astrio har i år 2022 nått ett enastående rekord i vår 89 åriga historia. Vi har anmält
hela 36 ungdomslag i serier. Utöver dessa har vi ett antal seniorlag. BK Astrio spelar en viktig
roll ur ett samhällsperspektiv. Vi ger över 900 ungdomar möjligheten att spela fotboll. Vi är en
av många föreningar i Sverige som har en viktig uppgift, att få så många som möjligt att
spela fotboll (att idrotta) så länge som möjligt. I en så bra miljö som möjligt.

Vi har årligen en nettoökning av spelare och medlemmar, Astrio växer och ska också
utvecklas för att kunna följa sin samtid och samhällets behov och förväntningar.
Vår klubb är ingen ö, vi ingår i ett större sammanhang som är lätt att glömma av i den
intensiva fotbollsvardagen.

Arbetet har dock fortsatt att ha 4 huvudinriktningar precis som vi haft under flera år nu:

● Söndrums IP en idrottsplats för alla – Inkludering, trivsel och trygghet
● Fotboll för alla hela livet – arbeta för bredd och topp samtidigt
● Öka klubbkänslan med olika insatser, små och stora
● Partnerskapsnätverk – sponsorer ges mervärde

Vi hade arbetat hårt för att få vår idrottsplats säkrare och trevligare där en hel del bra saker
som inträffade 2022. Vi har tillsammans med kommunen framfört att hela området mår bra av
en ansiktslyftning och att det måste nyinvesteras i omklädningsrum samt fler
förrådsutrymmen. En intensiv vår och sommar med att uppvakta och bjuda in de politiska
partierna gav resultat. Halmstads politiker har med Söndrums IP på den 19 punkts lista man
skall genomföra under mandatperioden. Äntligen, efter minst 15 år med rejäl trångboddhet
kan vi nu se ljust på Söndrums IP igen. Dessutom har kommunen beslutat att genomföra
investeringen av bevattningssystem för fältet 2023.

Styrelsens övergripande målsättning är att säkerställa att föreningens verksamhet och
organisation, detta ska kännetecknas av långsiktigt tänkande, hög kvalitet, tydliga
utvecklingsmål, kvalitetssäkring, god hushållning med samtliga resurser, ekonomi i
balans samt systematisk uppföljning av verksamheten. BK Astrio har under de senaste 4
åren haft sportsliga framgångar samtidigt som det är en enorm växtvärk där det nu också
finns barn i kö för att få spela fotboll i Astrio.

Styrelsen gav därför i november ett direktiv för utveckling och kvalitetssäkring av föreningens
verksamhet. Uppdraget innebär att säkerställa föreningens och kansliets verksamhet, service
och administrativa uppgifter tills dess att kansliets bemanning är fulltalig, samt i dialog
och samspel med klubbens medlemmar. Ett utvecklingsarbete som ska verkställas av
Styrelsen 2023 och lägga en ny grund för att föreningen ska utvecklas.

Styrelsen har sedan årsmötet den i februari 2022 bestått av Joakim Stierna (ordförande),
Sandra Johannesson (vice ordförande), Björn Ahnqvist (sekreterare), Jan Rademakers
(kassör),Cornelia Larzenius, Mats Jingblad, Anna Kasemo, och Daniel Andersson. Som
suppleanter har Sandra Gullander och Gianni Izetbegovic verkat. Mats Jingblad har varit
ordförande i Seniorkommittén. Styrelsen har under året haft 15 styrelsemöten. Inom
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organisationen har under året funnits 4 aktiva kommittéer (senior, kommunikation- och
marknad, ekonomi samt barn och ungdomskommittén).

Anställda på kansliet har varit Oscar Carlson som kansliansvarig (100 %) tom 31/12. Oscar
sade upp sig i november, samt Marcelo Farías som föreningsutvecklare (100%), Marcelo har
även haft tränaruppdrag och sammantaget haft en heltidstjänst. Claes Sjöö har varit anställd
i föreningen som fastighetsskötare (25%).

Genomförda förbättringar på och vid Söndrums IP

Förbättringar som är genomförda eller beslutade att genomföras:

● Driftsättning, renovering av kiosk på fältet - Genomfört
● Driftsätta ny kiosk placerad mellan A och B planen
● Sittbänkar fältet
● Målning av väggar och uppsnyggning av klubbhusets entré
● Målning av väggar kontor
● Taggsystem för inpassering i förråd samt kanslibyggnad
● Ny ytterdörr och nytt fönster till entré kanslibyggnad
● Väderskydd för väskor och kläder på fältet
● Läktare och resultattavla konstgräsplanen
● Bevattning av samtliga gräsplaner 2023 (bevattning Fältet).
● Anläggande och driftsättning av nya förråd intill konstgräsplanen (Röda bodar som

just nu är placerade i kanten på parkeringen)
● Öka kapacitet och säkerheten parkeringsytor, ny linjering och skyltning
● Ny säkrare anslutning av cykelbana från Knut Peters väg
● Anlägga utegym på området

Aktiviteter och arbetsuppgifter Föreningsutvecklare

Utbildningsaktiviteter för ledare och unga ledare
● Tränarutbildning C, B ungdom, A ungdom, UEFA C, fortbildning UEFA A (14st ledare

från BK Astrio)
● Spelformsutbildning (24st ledare från BK Astrio)
● Domarutbildning (32st barn- och ungdomsdomare från BK Astrio)
● Ledar- och fortbildning för unga ledare (17st unga ledare)
● Sommarläger genomfördes första och sista veckan på sommarlovet. Det medverkade

100 barn i åldrarna 8 – 12 år på respektive läger.
● Astrios Fokus genomfördes under sommaren i samband med Sommarlägret. Det

medverkade ca 30 barn i åldrarna 12-14 år på respektive läger.
● Höstboll, Sportboll genomfördes under höstlovet respektive sportlovet där cirka 60

barn medverkade i olika åldrar.

∙         Föreningssamverkan och verksamhetsbreddning Vapnö IF. Få fler äldre ungdomar att
spela fotboll längre och på sin nivå kopplat till vår fotbollsutbildning.

∙         Rekrytering (ex. tränare till de äldre ungdomslagen). Tillsammans med styrelse arbetat
med rekrytering av nya ledare/tränare som vi kan få in i vår verksamhet.

∙         Bemanning domare cirka 250 barn-och ungdomsmatcher på mestadels Söndrums IP.

∙         Bemanning unga ledare samt fortbildning för de som arbetat på sommarlägren
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∙         Bemanning unga ledare som hjälpt till vid t.ex. Höstboll etc.

∙         Bemanning Knebildstorps vandrarhem där vi under ett antal veckor aktiverade
flyktingbarn från Ukraina genom fotboll

Fotboll
Våra representationslag stod båda för mycket fina prestationer där Herrarna helt makalöst
tog sig till kval och var nära att knipa en direktplats till Ettan.

Trots att våra damer lyckades med bedriften att ta nästan 10 p fler än året innan klarade man
inte av att stanna kvar i nya Ettan. Tyvärr var det ju en serieomläggning som låg till grund för
detta då endast fem lag stannade kvar i serien. Man visade dock styrka och vann DM, vilket
gör att man får en plats i Svenska Cupen 2023.

Våra seniorlag har mycket glädjande nog tagit stora steg i sin utveckling.  På herrsidan möter
vi nu flera elitlag i träningsmatcher och våra damer är hett villebråd för storsatsande klubbar!

Både herr och damtrupperna har varit mycket fina föreningsrepresentanter då de på ett aktivt
och fint sätt agerat föredömen både på och utanför planen.

Peter Lindau har tillsammans med Thomas Ordrup (ass) och Jonas Göransson
(målvaktstränare) tränat herrlaget. Daniel Andersson har varit lagledare och intendent.

Iztok Pristovnic med stab Leif Jansson, Staffan Winberg och Olivia Johansson) valde att
säga upp sig från uppdraget på egen begäran efter första seriematchen. Aki Gouliaveras,
Pontus Sörem (målvaktstränare) och Ulf Bengtsson tog över i mitten på April.

Barn- och ungdomsverksamheten har bedrivits för barn från fyra års ålder, seriespel har
förekommit från tio års ålder.

Ekonomi
Räkenskapsåret 2022 har delvis varit påverkat av pandemin och dess osäkra läge i början på
året. Därefter drabbades vårt fält av torka och stängdes av f rom juni och resterande säsong
vilket såklart påverkat intäkterna för våra lags försäljningar i samband med poolspel.
Osäkerheterna den medfört tvingade föreningen att tidigt vidta olika slags kostnadssänkande
åtgärder för att minska den ekonomiska risken. Under delar av året har matcher spelats utan
publik vilket haft påtaglig negativ inverkan på föreningens intäkter, både avseende biljett- och
kioskförsäljning. Föreningen har under året erhållit stöd från RF. Höjda priser allmänt i
samhället har ju givetvis drabbat även oss och det tydligaste har varit kostnaderna för
föreningens bussresor. Grötviks hamnfest klarade vi inte av att arrangera i år då det var
osäkerheter som rubbade planeringen i ett tidigt skede. Däremot fick föreningen erbjudande
om att stå parkeringsvakter på en stor golftävling i Tylösand som gav god utdelning.

Föreningens långsiktiga målsättning har varit att successivt stärka egna kapitalet för att
kunna göra satsningar av större karaktär. I 2022 års budget fanns satsning kring att anställa
en föreningsutvecklare med särskilt ansvar för Barn och ungdomsverksmeten. Detta
avvaktade vi med då priserna höjdes kraftigt och kom i stället tillstånd att genomföras januari
2023.

Årets resultat uppgår till minus 139 269 kr mot budgeterat underskott av 49 649 kr.
Föreningens driftresultat har under flera år i rad visat på överskott. Under pandemiåren har
föreningen agerat med stor försiktighet och inte tagit några större kostnader. Årets resultat är
speglat av högre kostnader allmänt inom föreningen och särskilt kring ökade
busstransport-kostnader. Styrelsen har arbetat målmedvetet med vår långsiktiga plan om att
stärka och stabilisera vår finansiella ställning. Samtidigt arbetar vi med en stor
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kostnadsmedvetenhet och fortsätter att hitta nya och bra intäktsflöden som ryms under
parollen ”gräva där vi står”.
Bingon har under året genererat ett överskott på 113 517 kr.

Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till separat upprättad resultat- och balansräkning.

Barn och Ungdomskommittén

Hallarna cup blev en succé utifrån att vi ökade antal lag efter att cupen legat i träda i 2 år.
Hallarna är ny huvudsponsor därav cupnamnet som tidigare kallades för T-cupen. Ca 55 lag
anmäldes till cupen 2022.

Styrelsen gav under våren Valberedningen i uppdrag att upprätta en lägesrapport om
verksamheten inom Barn och Ungdomskommittén. Lägesrapporten som genomfördes under
sommaren har som syfte att ligga till grund för utvecklingsarbete och arbetsformer för
förbättrad kommunikation och delaktighet. Rapporten genomfördes genom enkät och
intervjuer för att spegla erfarenheter, idéer och synpunkter för att i dialog utarbeta
förbättringar och vidare analyser. Arbetet redovisades till styrelsen i juli månad.

● Flickspelare 7–19 år: 191 st.
● Pojkpelare 7–19 år: 351 st.

Fotbollsskolan
Under året har fotbollsskolan delats in i tre grupper, en för barn födda 2017, en för barn
födda 2018 och en för barn födda 2019. Alla grupper är blandat pojkar och flickor. När
säsongen I maj 2023 startar barn födda 2016 egna träningsgrupper samt delas upp och bli
ett pojklag 64 st. samt ett flicklag 15 st.

● Antal barn födda 2017: 63
● Antal barn födda 2018: 60
● Antal barn födda 2019: 22
● Totalt antal barn i fotbollsskolan: 224 st.

Domare och unga ledare
Arbetet med domare och unga ledare är en viktig del i arbetet med att BK Astrio ska vara en
förening där våra spelare i olika åldrar möts på olika sätt och våra äldre spelare blir förebilder
för de yngre. Alla ungdomar från 13 år och uppåt har erbjudits domarutbildning och under
året har vi haft ca 60 aktiva domare upp till och med 11 mot 11. Alla ungdomar från 14 år
erbjuds en ledarutbildning, därefter får de uppdrag i fotbollsskolan eller som ledare på
sommarlägret. Under året har vi haft cirka 55 aktiva unga ledare varav 15st innehar steg 2.
Sommarlägret och Hallarna-cupen är viktiga föreningsarrangemang utifrån perspektivet att
ge möjlighet för våra domare och unga ledare att utvecklas.

Samarbete Vapnö IF
Under året som gått har föreningens styrelse fört samtal med Vapnö IF om följande:

● Gemensam drift av anläggningarna i framtiden
● Gemensam Ledare t-shirt på fotbollsskolans instruktörer i syfte att stärka och visa på

föreningarnas samarbete.
● Ansträngningar har gjorts för att starta damlag i Vapnö i syfte att Astrios äldre spelare

ska kunna fortsätta även om man inte vill göra en satsning som krävs i Astrios
seniorlag.
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● Samtal om hur Vapnö kan starta en permanent grupp fotbollsskola i Vapnö 2023
● Astrio har kunnat använda Vapnö IP när fotbollsplanerna på Söndrums IP varit

stängda.
● Styrelsen har haft ett strategimöte i början av 2022.

Styrelsen i BK Astrio, Halmstad 2023-02-15

Joakim Stierna
(Ordförande)

Sandra Johannesson
(Vice ordförande)

Björn Ahnkvist
(Sekreterare)

Jan Rademakers
(Kassör)

Anna Kasemo
(Ledamot)

Mats Jingblad
(Ledamot)

Daniel Andersson
(Ledamot)

Cornelia Larzenius
(Ledamot)

Gianni Izetbegovic
(Suppleant)

Sandra Gullander
(Suppleant)
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