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Föreningen Örebro SK Fotboll är koncernmoder och huvudägare i dotterbolaget ÖSK Elitfotboll 
AB. ÖSK Elitfotboll AB är i sin tur huvudägare i dotterbolagen Örebroläktaren AB och Örebro 
Spelarinvest AB. Örebro SK Fotbolls styrelse består av en styrelseordförande och ytterligare sju 
ledamöter. Klubbchef i föreningen är även VD i bolaget. Styrelserna för Örebro SK Fotboll och ÖSK 
Elitfotboll AB utses av föreningens medlemmar på årsstämman. 

Styrelsen för Örebro SK Fotboll ser fram emot 2022 och vill härmed avge följande 
verksamhetsberättelse:

ORGANISATION
Föreningen Örebro SK Fotbolls uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen samt att 
tillsammans med och genom ÖSK Elitfotboll AB skapa förutsättningar för att kunna bedriva en 
stark och framgångsrik elitfotbollsverksamhet. Genom medlemmar, ideella resurser, utskott och 
råd kommer Örebro SK Fotboll att verka för att föreningen och koncernen i sin helhet utvecklas 
och för att klubbens sportsliga mål och ambitioner uppfylls. Föreningen ska förvalta och utveckla 
medlemmarnas delaktighet i ÖSK Elitfotboll AB:s verksamhet. Örebro SK Fotbolls styrelse har 
under 2021 genomfört 12 protokollförda sammanträden. Örebro SK Fotbolls styrelse har bestått av 
följande personer: 
 
Ordförande:               Carl Pauly, även ordförande i bolagets styrelse, fram till 15 dec, därefter: 
                                         Kent Persson, även ordförande i bolagets styrelse från den 15 dec
Vice ordförande: Karin Sliwinska, även ledamot i bolagets styrelse
Ledamöter:  Jenny Hermansson, även ledamot i bolagets styrelse
                Johan Görtz, även ledamot i bolagets styrelse  
                Staffan Werme, även ledamot i bolagets styrelse 
                Fredrik Nordback, även ledamot i bolagets styrelse, 
                Urban Hammar, även ledamot i bolagets styrelse
                Kristian Hugmark, även ledamot i bolagets styrelse 
    
Adjungerade:               Simon Åström, Klubbchef, även VD i bolaget  
  
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2021
Corona-pandemins effekter har påverkat koncernen och framför allt dotterbolagen ÖSK Elitfotboll 
AB och Örebroläktaren AB. Intäkterna i dessa båda bolag har påverkats kraftigt negativt men 
båda bolagen har klarat av att redovisa knappa minusresultat tack vare statliga stöd, arbete med 
alternativa intäkter, stöd från medlemmar, företagspartners och supportrar samt omfattande 
besparingsprogram. Föreningen Örebro SK Fotboll har däremot klarat sig bra ekonomiskt under 
pandemin. Medlemsantalet ligger på rekordnivåer och de intäktsslag som ligger i föreningen har 
totalt inte påverkats negativt.

Herrarnas A-lag slutade på en femtonde plats i Allsvenskan, vilket innebär degradering till



Superettan. Degraderingen påverkar föreningen på många sätt, men de stora
ekonomiska effekterna träffar framför allt dotterbolaget ÖSK Elitfotboll AB.

ÖSK Fotboll har under året formellt övertagit damverksamheten från ÖSK Söder och
genomfört en premiärsäsong i Division 1.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
ÖSK Elitfotboll AB:s aktier ägs vid utgången av 2021 till 72,24% (72,24%) av Örebro Sportklubb
Fotbollsklubb, org.nr. 875001-6886, säte Örebro. Resterande andel ägs av 168 (151) externa ägare.

ÖSK Elitfotboll AB äger vid utgången av 2021 85% (85%) av aktierna i Örebroläktaren AB, org.nr.
556700-1242, säte Örebro, samt 98,41% (98,41%) av aktierna i Örebro Spelarinvest AB, org.nr.
556663-5784, säte Örebro.

FÖRENINGENS PERSONAL
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med ÖSK Ungdom. Medelantalet anställda i 
föreningen var under verksamhetsåret 3 (3), bestående av deltidsanställda spelarutvecklare. 

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

FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2012 2413
År 2013 2270
År 2014 2314
År 2015 2403
År 2016 2299
År 2017               2283
År 2018 2201
År 2019 2120
År 2020 3368
År 2021 3405

MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
En översyn av medlemsutskottets roll och funktion har genomförts under året under ledning av 
styrelsen. En ny struktur för medlemsutskottet kommer att presenteras under 2022.
Arbetet under året har präglats av Corona-pandemin. Dels har utskottet arbetat för att rekrytera 
nya medlemmar och tack vare engagemanget runt föreningen så har medlemsantalet varit på 
rekordnivåer. 



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

BOLAGETS VERKSAMHETSIDÉ  

Verksamhetsidé
Allt arbete i ÖSK Fotboll utgår ifrån ÖSK:s Varumärkesplattform.

ÖSK:s dröm
Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och
kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:s bidrag
Vi spelar fotboll för att vinna, men framgång för oss handlar lika mycket om hur vi för människor
närmare varandra och hur vi skapar mening i människors liv..

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

BOLAGETS STYRELSE OCH PERSONAL
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret hållit nio protokollförda sammanträden. 
Medelantalet anställda i bolaget var under verksamhetsåret 67 stycken (65). 

EKONOMIRÅDET
Ekonomirådet bevakar den ekonomiska utvecklingen i bolag och förening och stödjer 
ekonomifunktionen på kontoret.  

FOTBOLLSRÅDET
Fotbollsrådet är en del av ÖSK Elitfotbolls verksamhet med uppgiften att bereda beslut 
om värvning eller försäljning av spelare, samt övriga strategiska utvecklingsfrågor inom 
fotbollsverksamheten.  

FOTBOLLEN 
Herrarnas A-lag slutade på en femtonde plats i Allsvenskan, vilket innebär degradering till
Superettan. 

ÖSK Fotboll har under året formellt övertagit damverksamheten från ÖSK Söder och
genomfört en premiärsäsong i Division 1. Laget var länge serieledare men tappade de sista 
omgångarna till en tredjeplats

Under året har fem spelare från ÖSK:s herrlag, fyra spelare från ÖSK:s damlag, samt nio spelare 



från ÖSK:s akademi kallats till landslagssamlingar, trots att många samlingar ställts in på grund av 
pandemin.

VALBEREDNING
Ledamöter i valberedningen är Karl-Ove Andersson (sammankallande), Anna Degrell, Thomas 
Strand, Anders Båsjö och Lars Bolin.


