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Föreningen Örebro SK Fotboll är ensam aktieägare i bolaget ÖSK Elitfotboll AB. ÖSK Fotbolls styrelse
består av 11 personer. Under 2015 fattades beslut på föreningens årsstämma att genomföra en personunion mellan styrelserna i föreningen och bolaget. Styrelserna utses av medlemmarna på föreningens
årsstämma. Vidare fattades beslut om att den person som är ordförande i föreningen även ska vara det
för bolaget. VD i bolaget är även klubbchef i föreningen.
Syftet med förändringarna var att skapa en större tydlighet för medlemmarna när det gäller verksamhetens styrning och ett ökat inflytande för stämman över sammansättningen i bolagets styrelse. Reformen innebär också att föreningens administration effektiviseras samt en ökad flexibilitet i arbetet med
att utveckla verksamheten och efterkomma framtida krav.
Styrelsen för ÖSK Fotboll ser fram emot 2016 och vill härmed avge följande verksamhetsberättelse:

O R G A N I S AT I O N
Föreningen ÖSK Fotbolls uppgift är att bedriva god fotbollsverksamhet för sina medlemmar och verka
för att klubbens sportsliga mål och ambitioner uppfylls. Föreningens uppgift är också att förvalta och
utveckla medlemmarnas delaktighet i ÖSK Elitfotboll AB:s verksamhet. Detta sker genom att föreningen ordnar informationsträffar och möten med klubbens spelare och tränare. ÖSK Fotbolls styrelse har
under 2015 hållit 8 protokollförda sammanträden inkl. konstituerande möte. ÖSK Fotbolls styrelse har
bestått av följande personer:
Ordförande
Sekreterare
Vice ordf.
Ledamöter
		
		
		
		
		
		
		

Björn Åqvist, ordförande i bolagets styrelse
Lars Bolin, suppleant i bolagets styrelse, kommunikationsrådet
Rose Marie Frebran, ledamot i bolagets styrelse
Dennis Dicksen, ledamot i bolagets styrelse, juridiska frågor
Åke Strid, medlemsutskottet
Kent Norström, ledamot i bolagets styrelse
Camilla Söderwall, medlemsutskottet
Leif Lundell, suppleant i bolagets styrelse, kommunikationsrådet
Per Gawelin, ledamot i bolagets styrelse, fotbollsrådet
Lennart Larsson, ledamot i bolagets styrelse
Efwa Nilsson, ledamot i bolagets styrelse

Adjungerade Simon Åström, VD ÖSK Elitfotboll AB
		
Ekonomi, Greger Korslid eller Annica Arvidsson
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En personunion mellan styrelserna i föreningen och bolaget har genomförts. Beslutet innebär också att
den personer som är ordförande i Örebro SK Fotboll har samma funktion i ÖSK Elitfotboll AB.

Föreningen har under året genomfört återbetalningar av efterställda lån till kommunen och privata långivare, och en plan för fortsatta återbetalningar har upprättats.
En utredning om framtidens medlemskap pågår.

VERKSAMHETEN I ÖSK ELITFOTBOLL AB
Huvuddelen av ÖSK Fotbolls verksamhet bedrivs inom ramen för verksamheten inom ÖSK Elitfotboll
AB. Verksamheten redovisas utförligt i förvaltningsberättelsen för ÖSK Elitfotboll AB.

FOTBOLLSRÅDET
Fotbollsrådet är en del av ÖSK Elitfotbolls verksamhet med uppgiften att bereda beslut om värvning eller försäljning av spelare. Under av 2015 har Fotbollsrådet bestått av Per Gawelin, Tage Liljeson, Alexander Axén, Magnus Sköldmark, Björn Åqvist och Simon Åström.

ÄGARFÖRHÅLL ANDE
Bolaget ägs till 100 % av Örebro Sportklubb Fotbollsklubb, org.nr. 875001-6886, säte Örebro. Bolaget
ingår i koncernredovisningen för moderföreningen Örebro Sportklubb Fotbollsklubb.

B O L A G E T S V I S I O N O C H A F FÄ R S I D É
Under året har ÖSK Fotboll tagit fram en ny vision som allt arbete utgår ifrån.

Ö S K : s vision
Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och
kvalificera oss för Europaspel.

Ö S K : s affärsidé
Att med fotboll i centrum erbjuda upplevelser i toppklass.
Vårt starka engagemang skapar gemenskap och tillhörighet samt bidrar till affärsnytta för våra partners i
regionens mest attraktiva nätverk.
Vi är mer än en fotbollsklubb – vi finns till för alla
och tar ett stort samhällsansvar.

BOL AGETS ST YRELSE OCH PERSONAL
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret hållit 12 sammanträden inklusive årsstämma. Medelantalet
anställda i bolaget var under verksamhetsåret 54 stycken (55).

FÖRENINGENS PERSONAL
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med ÖSK Ungdom. Medelantalet anställda i föreningen

var under verksamhetsåret 3 (2), bestående av deltidsanställda spelarutvecklare.

EKONOMIRÅDET
Ekonomirådet bevakar den ekonomiska utvecklingen i bolag och förening och stödjer ekonomifunktionen på kontoret. Ekonomirådet har under året bestått av Hans Melin, David Hedlund, Peter Ahlstrand och Patrick Hjalmarsson.
VD Simon Åström jämte ekonomiansvarig personal har medverkat vid mötena.

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska situation är god. Eftersom huvuddelen av verksamhets bedrivs inom ÖSK Elitfotboll AB är föreningens omsättning liten. Föreningens ekonomi redovisas separat.

VA L B E R E D N I N G
Ledamöter i valberedningen är Eva Swedberg (sammankallande), Benny Frengen, Ulf Törnqvist, Sofia
Strömberg och Kenneth Wallin.

MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
Medlemsutskottet har under 2015 bestått av Camilla Söderwall (ordförande), Erik Wärlegård, Sarol
Bandak, Åke Strid och Lina Richardsson.
Under året har arbetet i utskottet starkt varit inriktat på att stärka klubbkänslan genom att förbättra
kommunikationen och dialogen med medlemmar. Konkreta åtgärder har varit arrangemang i form av
medlemsträffar och regelbundna nyhetsbrev. Vi har noterat att medlemmarna uppskattar möjligheten
att ha en nära dialog med tränare och spelare.
Arbetet i utskottet har dels även handlat om att utveckla medlemskapet. Under året har vi arbetat med
att ta fram ett matchhäfte att erbjuda medlemmarna. Häftet innehåller entrébiljetter till ett flertal
klubbar och idrotter i Örebro. Vi vill på så sätt stärka idrotten i Örebro samtidigt som vi ger oss själv
rollen som en samlande kraft. Det är utskottets tro att de genomförda insatserna på sikt kommer att ge
större effekt på medlemsantalet än värvningskampanjer. Häftet distribueras till medlemmarna i januari/
februari 2015 tillsammans med medlemskort och -pin.
Medlemsutskottets kommer att under 2016 fortsätta arbetet med en nära dialog med medlemmar och
satsningar på medlemskapet.

UT VECKLINGSUTSKOTT
Föreningen har tillsammans med ÖSK Ungdom ett utvecklingsutskott. Utskottet har regelbundna
möten i frågor gällande framförallt vår gemensamma spelarutveckling i åldrarna 8-15 år och vår sammantagna framtida resursförsörjning. Bolagets funktion Sportadministration har varit sammankallande.
Under 2015 har utskottet framförallt koncentrerat sitt arbete till frågor rörande organisationsutveckling
och innehåll i spelarutbildningsplan.
FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2008
1499

År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015

1340
1136
1866
2413
2270
2314
2403

FOTBOLLEN
Fotbollsmässigt andades det försiktig optimism inför 2015. Efter en stark höst 2014 stärktes truppen
med en rad nya spelare som Nordin Gerzic, Logi Valgardsson och Eidur Sigurbjörnsson. Avtalen med
tränarteamet förlängdes också som ett steg i klubbens långsiktiga satsning. Under vintern kvalificerade
sig laget till final i såväl Atlantic Cup som Svenska Cupen, det sistnämnda hade inte skett sedan 80-talet.
Den första halvan av den allsvenska säsongen blev en besvikelse. ÖSK hamnade långt ner i tabellen
och var indragna i bottenstriden. Under sommaren lämnade Ahmed Yasin truppen, och tre nya spelare
tillkom: Astrit Ajdarevic, Martin Broberg och Pär Ericsson. Efter sju vinster och tre oavg jorda på de
tio sista matcherna klättrade ÖSK till en slutlig nionde plats i den allsvenska tabellen 2015. Liksom
föregående år avslutade man säsongen som ett av Sveriges starkaste lag.
ÖSK:s akademiverksamhet har fortsatt utvecklats under 2015. ÖSK tog sig till final i Ligacupen för
såväl U19 som U17, där U17-laget lyckades ta hem cup-guldet. Även i de allsvenska serierna presterade
lagen bra, och ÖSK:s U16-lag gick obesegrade genom serien. Flera av ÖSK:s akademispelare har även
under året varit flitigt representerade i ungdomslandslagen.
För styrelsen Örebro Sportklubb Fotboll, februari 2016.
Lars Bolin, sekreterare

