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EKONOMISK SAMMANFATTNING
Efter degraderingen till Superettan har styrelsen Inför 2022 antagit en budget som ska kunna skapa förutsättningar för 
att göra en satsning för att återta herrarnas A-lag till Allsvenskan. I denna budget är man beredd att riskera hälften av 
klubbens egna kapital. Personal- och lönekostnader ligger på en nivå att vara i Superettans toppskikt. Målet för klubben 
är att herrlaget ska ta sig tillbaka till Allsvenskan och att damlaget ska avancera till Elitettan. Det finns dock en bered-
skap för andra scenarier såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt och styrelsen arbetar med en planering utifrån olika 
scenarier. 

Restriktionerna kopplade till pandemin har släppt och klubben kan planera utifrån ett verksamhetsår utan begränsningar 
när det gäller möjligheten att ta in publik på matcherna. De två senaste verksamhetsåren har en del av intäktsbortfal-
let kopplat till pandemin kunnat dämpas av statliga stöd. Det är en intäktspost som försvinner under 2022, samtidigt 
som klubben de senaste åren bedrivit omfattande besparingsprogram med anledning av pandemin och har därför redan 
begränsat delar av kostnadssidan, något man har nytta av i och med degraderingen till Superettan. 

Årets första kvartal visar på ett negativt resultat om 7,0 mkr. Den största anledningen till det är på grund av klubbens 
periodisering av marknadsintäkter, där en betydligt större del intäkter är avtalade under årets första kvartal än vad som 
bokförts, då de bokförs i resultaträkningen först under det andra kvartalet. Prognosen för helåret är mer relevant utifrån 
det ekonomiska nuläget än det faktiska utfallet. 

Prognosen för helåret ligger på ett minusresultat om 3,1 mkr. Det är 1,5 mkr bättre än det budgeterade minusresultatet. 
Prognosen för intäkter är 4,6 mkr högre än budgeterat. Partnerförsäljningen har gått bättre än plan och klubben räknar 
endast med ett tapp om ca 5% på sponsorintäkterna trots degradering en serienivå. ÖSK har även sålt två spelare under 
vinterns transferfönster och överträffat budget för spelarförsäljningar. På kostnadssidan är prognosen 3,1 mkr högre än 

budgeterat. Merparten av det är investeringar in i lönekostnader, men en del är även kopplat till hyreskostnader.  

SPORTSLIG SAMMANFATTNING 
För herrarnas A-lag har arbetet med att bygga spelartruppen fortgått under vintern. ÖSK har genomfört ett antal 
förändringar i spelartruppen, dels för att anpassa den efter den nya serienivån och dels för att balansera den bättre 
utifrån kvalitet, erfarenhet och åldersstruktur. Dennis Collander har sålts till Hammarby och Taha Ali har sålts till Hels-
ingborg. Klubben valde att inte förlänga avtalen med Michael Almebäck, Agon Mehmeti, Nordin Gerzic, Anton Ingves, 
Isaac Boye, och Helmer Andersson. Dessutom har Kevin Wright, Johan Mårtensson, Mergim Kransiqi, Nahir Besara, 
Andreas Skovgaard, och Bobby Allain lämnat. ÖSK har värvat in Daniel Gustavsson, William Eskelinen, Axel Andresson, 
Lucas Shlimon, Elias Barsoum, Samuel Dahl, Malik Mokede, Victor Mpindi samt Vincent Thill. Dessutom har Jonathan 
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INTÄKTER

Matchintäkter 4,8 1,6 5,4

Marknadsintäkter 19,5 4,2 18,7

Sändningsrättigheter / SEF-medel 22,8 0,0 11,0

Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar 13,3 0,6 8,5

SUMMA INTÄKTER 60,4 6,4 9,8 -3,4 39,0 43,6

KOSTNADER

Matchkostnader 2,0 0,4 2,2

Marknadskostnader 5,0 1,5 5,4

Personalkostnader 36,9 7,7 26,2

Övriga kostnade inkl. avskrivningar 15,6 3,8 12,9

SUMMA KOSTNADER 59,5 13,4 10,9 2,5 43,6 46,7

Resultat före boksluts disp. & skatt 0,9 -7,0 -1,1 -5,9 -4,6 -3,1

Johnsson och Joel Andersson Segerling från ÖSK:s akademi skrivit avtal med A-laget.  

ÖSK:s herrar har under kvartalet deltagit i Svenska Cupens gruppspel. Efter oavgjorda resultat mot Eskilsminne och 
AIK och en förlust mot Örgryte så misslyckades ÖSK med att kvalificera sig för kvartsfinalerna i Svenska Cupen.

Det nya tränarteamet under ledning av Joel Cedergren har arbetat med att implementera ett nytt arbetssätt. Det har 
funnits utmaningar runt arbetet och i början av april så meddelande ÖSK att man går skilda vägar med huvudtränaren 
Joel Cedergren och att Axel Kjäll tar över tränarsysslan. 

Även för damernas A-lag har arbetet med att bygga spelartrupp pågått under vintern. Dennis Gabrielsson har kommit 
in som ny huvudtränare efter George Papachristou och klubben har byggt en trupp som ska kunna vara med och slåss 
om en plats i Elitettan. Ellen Portugués, Eila Wennerholm, Olivia Stråle, Emelie Alfredsson, Lisa Aronsson, Cornelia 
Karlsson och Emilia Andersson har rekryterats in till A-laget.

Försäsongen har visat på såväl bra resultat som prestationer och laget är obesegrat med fem vinster och ett oavgjort 

resultat på vinterns träningsmatcher.

 
SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN
På årsmötet i mars så avtackades Urban Hammar, Fredrik Nordback och Jenny Hermansson för sina insatser i styrelsen. 
Kent Persson valdes om som ordförande och Sebastian Toro valdes in som ny i styrelsen. I övrigt kvarstår ledamöterna 
Staffan Werme, Karin Sliwinska, Johan Görtz och Kristian Hugmark.

En stor del av arbetet under vintern har handlat om att anpassa såväl ekonomi som organisation och verksamhet efter 
de nya förutsättningarna som följer av serieskiftet. På företagssidan har näringslivet i Örebro slutit upp på ett bra sätt 
bakom klubben. De flesta partners stannar kvar hos klubben, flera av dem ökar sin insats och klubben har också tagit 
in ett relativt stort antal nya partners. Naturligt tappar man också en del vid en degradering, men omsättningstappet 
ekonomiskt beräknas inte bli så mycket större än 5%. På publiksidan har årskortsförsäljningen gått nära plan. ÖSK 
tappar en del på vanliga sittplatsabonnemang jämfört med ett normalår i Allsvenskan, men på de aktiva supportersek-
tionerna (ståplats och aktiv sittplats) ökar försäljningen. Supporterrörelsen runt klubben fortsätter växa och fler och 
fler supportergrupperingar startar och blir mer aktiva.

ÖSK har vidare planerat för flera träffpunkter för supportrar i samband med match. Under det andra kvartalet kommer 
dels ett nytt pubområde att öppnas för ståplatspubliken i anslutning till västra stå och en ny supporterdriven pub-lokal 
i bottenplanet på västra läktaren kommer ha premiär i maj månad.

ÖSK fortsätter även driva sitt uppskattade hållbarhetsarbete under namnet ”Mer än fotboll”. Det stora arbetet runt 
psykisk hälsa fortlöper internt i klubben och många externa aktiviteter har också genomförts under det första kvarta-
let.

ÖSK:S VISION
Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och 

kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:S BIDRAG
Vi spelar elitfotboll för att vinna men framgång för oss handlar lika mycket om hur vi för människor närmare varandra 

och skapar mening i människors liv.

ÖSK:S LÖFTE
Vi ska vara en öppen klubb där du alltid möts av stolthet, hjärta och passion.  
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