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E ko n o m isk sa m m a n fatt n i n g
Det tredje kvartalet visade på ett ekonomiskt resultat om 0,9 mkr högre än budget. Prognosen är justerad till ett plusresultat om 0,3 mkr, främst beroende på ökade intäkter.
Intäkterna för perioden har varit högre än budgeterat, och totalt på året ligger intäkterna nu 0,4 mkr
efter budget jämfört med 2,9 mkr efter det senaste kvartalet. Den största anledningen till de ökade
intäkterna kommer från matchintäkter. Hemmamatchen mot Djurgården i juli lockade 11 000 åskådare,
och under sommarmånaderna spelades flera matcher med bra publikintäkter.
På kostnadssidan var utfallet 0,9 mkr lägre än budgeterat, och ett fortsatt stort kostnadsfokus har
präglat organisationen. Investeringar i matcheventet och spelartruppen har g jort att prognosen på dessa
poster ökat något, samtidigt som kostnadsbesparingar gör att prognosen på övriga poster sänks.

S portsli g sa m m a n fatt n i n g
Under perioden har ÖSK:s A-lag spelat 12 matcher. Efter en tung sportslig period under juli och augusti
med tre oavg jorda och fyra förluster på de första sju matcherna vände resultaten och den sista månaden
vann laget fem raka matcher vilket innebar att man lämnade de mest kritiska tabellplaceringarna.
I juli månad lämnade Ahmed Yasin ÖSK för spel i AGF. Med anledning av tabelläget valde ÖSK att
investera i tre nya spelare. Martin Broberg och Astrit Ajdarevic värvades och Pär Ericsson lånades in.
Det var en kalkylerad investering för att öka möjligheterna att lämna bottenstriden, och med de redan
ökade matchintäkterna bedömde klubben att muskler fanns att göra denna satsning utan att äventyra
ekonomin.

S a m m a n fatt n i n g av övri g a verksa m h ete n
Under det tredje kvartalet har verksamheten arbetat med att fördjupa och konkretisera strategin ner på
verksamhetsnivå.
Arbetet vid sidan om det sportsliga har framför allt haft fokus på att maximera antalet besökare till
matcherna och att fortsätta öka marknadsintäkterna. ÖSK genomförde i samband med matchen mot
Norrköping en enkronasmatch, där företagspartners gick in och betalade en krona per besökare. Satsningen blev lyckad, och utöver nya intäkter till ÖSK bidrog den med 25 000 kronor till USÖ:s arbete
med svårt sjuka barn.
En stor publikundersökning, den andra för året, har genomförts. Resultatet visar på en förbättring mot
den undersökning som genomfördes under våren. Publiken är i stort nöjd med arrangemanget. Det
största förbättringsbehovet anses fortfarande finnas kring kiosker och serveringsställen, samtidigt som
publiken här upplevt ytterligare förbättringar mot tidigare mätning.
På partnersidan har ett antal nätverks- och partnerträffar genomförts, bland annat har den årliga
golftävlingen Inre Cirkeln Masters genomförts på Lanna Lodge.

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

Ö S K : s affä rsi d é
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.

