VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖREBRO SPORTKLUBB FOTBOLL 2012
ÖSK gjorde en mycket svag avslutning av fotbollsåret 2011 och startade 2012 på samma vis
med 12 matcher utan vinst, en av de sämsta starterna på allsvenskan för ÖSK genom tiderna.
Trots en klart bättre avslutning av säsongen lyckades ÖSK inte hålla sig kvar Allsvenskan. Vi
spelar 2013 i Superettan och måste nu se till att bli vinnare igen. Även om vi spelar 2013 i
Superettan med ett ungt och starkt lag är våra långsiktiga mål följande:
1. Med stor respekt för utmaningen är målet att återfå Allsvensk status inför 2014 och att
därefter stabiliseras som Allsvenskt lag.
2. ÖSK ska fortsätta bygga en stark och kompetent organisation.
3. ÖSK ska ha en god ekonomisk grund för att utveckla verksamheten och ta fotbollen till en
högre nivå.
Styrelsen för Örebro Sportklubb Fotboll ser fram emot 2013 och vill härmed avge följande
verksamhetsberättelse:
ORGANISATION
Föreningen ÖSK Fotbolls uppgift är att bedriva god fotbollsverksamhet för sina medlemmar.
Detta sker genom att föreningens representanter genom styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB verkar
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 2012 hållit 7 protokollförda sammanträden inkl.
konstituerande möte. ÖSK Fotbolls styrelse har bestått av följande personer:
Ordförande
Sekreterare
Vice ordf.
Ledamöter

Rose Marie Frebran, repr. i bolagets styrelse
Gustav Melin, repr. i bolagets styrelse, fotbollsrådet
Björn Åqvist, ordf i bolaget
Dennis Dicksen, suppleant i bolagets styrelse, juridiska frågor
Reine Frisk, medlemsutskottet, säkerhetsfrågor
Lars Bolin, ordf. medlemsutskottet
Kent Norström, repr. i bolagets styrelse
Laila Berglund, medlemsutskottet
Peter Westman, fotbollsrådet
Per Gawelin, suppleant i bolagets styrelse, fotbollsrådet

Adjungerade

Peter Beijer, ÖSK Ungdom
Ekonomi, Johannes Dahlkvist eller Annica Arvidsson
Jan Karlsson, Klubbchef tillika VD ÖSK Elitfotboll AB

VERKSAMHETEN I ÖSK ELITFOTBOLL AB
Huvuddelen av ÖSK Fotbolls verksamhet bedrivs inom ramen för verksamheten inom ÖSK
Elitfotboll AB. Vi rekommenderar därför att ta del av den omfattande informationen 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 huvuddelen av 2012 har Fotbollsrådet bestått av,
Lars Larsen, Lennart Larsson, Gustav Melin, Magnus Sköldmark, Per Gawelin och Lennart
Sjögren (sammankallande). Bolagets Ordförande och Vd har varit adjungerade, liksom
periodvis huvudansvarig tränare och scoutingansvarig.
ÄGARFÖRHÅLLANDE
ÖSK Elitfotboll AB ägs av Örebro Spelarinvest AB till 90 % och av Örebro Sportklubb
Fotbollsklubb till 10 %. Örebro Sportklubb Fotboll har röstmajoritet uppgående till 52,6%
genom starka A-aktier, varför bolaget ingår i koncernredovisningen för moderföreningen
Örebro Sportklubb Fotboll.
BOLAGETS VERKSAMHETSIDÉ OCH EKONOMI
”ÖSK Fotboll ska erbjuda attraktiv elitfotboll som engagerar, ger stolthet och glädje, genom att
med god ekonomisk balans:
- Erbjuda partners ett positivt affärsmässigt utbyte
- Vara en positiv samhällsaktör och en god förebild”
För bolagets ekonomiska resultat hänvisas till bolagets årsredovisning.
BOLAGETS STYRELSE OCH PERSONAL
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret hållit 10 sammanträden inklusive årsstämma samt
strategimöte. Medelantalet anställda i bolaget var under verksamhetsåret 55st (65) st.
FÖRENINGENS PERSONAL
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med ÖSK Ungdom. Medelantalet anställda i
föreningen var under verksamhetsåret4 (5), bestående av en deltidsanställd medlemsansvarig
samt fyra deltidsanställda spelarutvecklare.
EKONOMIRÅDET
Ekonomirådet bevakar den ekonomiska utvecklingen i bolag och förening och stödjer
ekonomifunktionen på kontoret. Ekonomirådet har under året bestått av: Anders Hällvik
(ordf.), Peter Ahlstrand, Anders Lundgren och Sören Persson (Lennart Larsson ersatte Sören
Person under senare delen av året) VD Jan Karlsson jämte ekonomiansvarig personal har också
medverkat vid mötena.
FÖRENINGENS EKONOMI
ÖSK Fotboll har sedan bildandet av ÖSK Elitfotboll AB en väsentligt mindre omsättning.
Föreningens ekonomi redovisas separat.
VALBEREDNING
Ledamöter i valberedningen har varit Benny Frengen, Lina Richardsson, Eva Swedberg, Ulf
Törnqvist, och Krister Linnér (tillika sammankallande).
MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
Medlemsutskottet har involverat följande personer: Lars Bolin (ordförande), Erik Wärlegård,
Laila Berglund, Kristoffer Lundell, Reine Frisk, Sarol Bandak och Lina Richardsson.

Utskottet har arbetat med konkreta åtgärder för att öka antalet medlemmar, öka attraktiviteten i
medlemskapet och öka engagemanget bland medlemmarna. Antalet medlemmar är idag drygt 2
400, en kraftig ökning jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst genom att spelare
i ungdomslagen nu erbjuds gratis medlemskap i Örebro SK FK. Detta har möjliggjort via en
samarbetspartner.
Mot bakgrund av att antalet "ordinarie" medlemmar minskar och att de värvningskampanjer vi
tidigare prioriterat haft begränsad effekt tog utskottet 2011/2012 fram en verksamhetsplan där
fokus istället ska ligga på förbättrad kommunikation. Genom högre frekvens, ökad kvalitet och
nya kommunikationsmetoder vill vi öka intresset för ÖSK, öka värdet i medlemskapet och
stärka klubbkänslan. Något som vi på sikt tror kommer att få fler att på eget initiativ söka
medlemskap i ÖSK.
UTVECKLINGSUTSKOTT
Föreningen tillsammans med ÖSK Ungdom har ett utvecklingsutskott med regelbundna möten
i frågor gällande framförallt vår gemensamma spelarutveckling i åldrarna 8-15 år och vår
sammantagna framtida resursförsörjning. Bolagets sportchef har varit sammankallande.
Utskottet har framförallt koncentrerat sitt arbete även under 2012 på frågor rörande
organisationsutveckling och innehåll i spelarutbildningsplan.
FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2008
1499
År 2009
1340
År 2010
1136
År 2011
1866
År 2012
2413

ÖSK Fotboll har under året anordnat diverse
medlemsaktiviteter som vårmöte, höstmöte
och Guldmöten. ÖSK-dagen arrangerades på
Behrn Arena i september.

ÖSK UR ALLSVENSKAN 2012
FOTBOLLEN
När Allsvenskan startade hemma mot Åtvidaberg i början av april var det svårt att se var laget
stod. Säsongen 2011 hade slutat riktigt illa och inför 2012 hade dessutom John Alvbåge och
Nordin Gercic lämnat ÖSK för spel i IFK Göteborg, mittfältsstrategerna Fredrik Nordback,
med över 300 matcher för klubben, och Magnus Kihlberg hade avslutat sina karriärer. Under
vintern byttes i stort halva A-truppen ut. ÖSK värvade de meriterade spelarna Tobias Grahn
och Daniel Bamberg, samt ytterligare åtta spelare, bland annat Ilir Berisha, de båda
degerforsarna Christoffer Wiktorsson och Peter Samuelsson, samt två nya målvakter, Jonas
Sandqvist och Tomer Chencinski.
Försäsongens hade inte visat på någon vidare stabilitet, det avspeglades i premiären mot
nykomlingen Åtvidaberg. I en målrik och svängig match förlorade ÖSK med 4-3. Matchen
var början till en av de sämsta säsongsöppningarna någonsin för ÖSK i Allsvenskan. Efter
tolv omgångar hade man fortfarande inte vunnit en enda match och endast spelat ihop fyra
poäng. Det ledde till tränaren Sixten Boström fick lämna sitt uppdrag. Ny på den posten blev
Per-Ola Ljung. Det gav resultat, åtminstone tillfällig. I den 13:e omgången kunde ÖSK bärga
säsongens första seger, mot GAIS borta med 1-0. Laget följde upp med att slå guldaspiranten
Malmö FF med 2-1 hemma på Behrn arena, efter att för första gången på två år lyckats med
bedriften att vända underläge till seger. Trots det placerade sig laget fortfarande sist i tabellen,
men nu med bara två poäng upp till en kvalplats. En ny svag period följde dock under
sommaren och början av hösten. Positivt var ändå att Per-Ola Ljung gjorde klart för alla att
om laget inte klarade att säkra ett Allsvenskt kontrakt, vilket nu skulle kräva ett mindre
mirakel, skulle han följa laget ner i Superettan och där börja bygga för en snabb återkomst.

Då man till slut fick ordning på målvaktsfrågan och lånet från AIK Alhassan Kamara och
Shpetim Hasani från IFK Norrköping gav tyngd åt anfallet ledde det till en fin avslutning av
säsongen. Tomer Chencinski hittade formen och man kunde se ett mer stabilt lag på planen.
ÖSK avslutade med fem matcher i svit utan förlust, tre oavgjorda och två vinster. Borta mot
Malmö FF lyckades man efter en stark insats nå 1-1, vilket innebar att man i praktiken spelade
bort skåningarna från chansen att ta guld. Totalt tog man 4 poäng mot MFF, en bedrift som
man också klarade mot IFK Göteborg. Det enda laget som man lyckade ta full pott mot under
säsongen var GAIS, vilka gjorde sällskap med ÖSK ner i Superettan.
ÖSK blev efter 12 uddamålsförluster näst sist i Allsvenskan med 5 vinster, 9 oavgjorda, 16
förluster och 24 poäng.
STATISTIK 2012
ÖSK gjorde 31 mål (36), William Atashkadeh var lagets bäste målskytt med 6 mål på 16
matcher varav 14 från start. På delad andra plats i den interna skytteligan kom Shpetim
Hasani och Alhassan Kamara som båda gjorde fyra mål på 11 respektive 8 matcher. Laget led
således stort av att inte ha sina målskyttar tillgängliga. De tre som samlade flest poäng var
William Atashkadeh 7p, Shpetim Hasani och Kalle Holmberg 6p. ÖSK släppte in 46 mål (45).
PUBLIK
Publiksnittet - personer per seriematch, var under 2012, 5525 personer, (under 2011 var snittet
7400 personer och under 2010, 7704 personer). Publiksnittet har naturligtvis i huvudsak
påverkats av de dåliga resultaten.
CUPER
I Svenska cupen spelade ÖSK mot Umeålaget Mariehem och vann med 2-0, båda målen
gjorda av Ahmed Yasin. ÖSK är därmed kvalificerade för 2013 års gruppspel där 32 lag möts
och där 8 gruppvinnare går vidare till kvartsfinal.

För Styrelsen Örebro Sportklubb Fotboll, januari 2013.
Gustav Melin, sekreterare

