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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 sex 
ledamöter. VD i bolaget är även Klubbchef i föreningen. Styrelserna för Örebro SK Fotboll och ÖSK 
Elitfotboll AB utses av föreningens medlemmar på årsstämman. 

Styrelsen för Örebro SK Fotboll ser fram emot 2019 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 2018 genomfört 10 protokollförda sammanträden. Örebro SK Fotbolls styrelse har bestått av 
följande personer:
 
Ordförande: Carl Pauly, även ordförande i bolagets styrelse, fotbollsrådet
Ledamöter: Kent Norström, även ledamot i bolagets styrelse 
  Efwa Nilsson, även ledamot i bolagets styrelse 
  Jasmin Benca, även ledamot i bolagets styrelse, medlemsutskottet
  Urban Hammar, även ledamot i bolagets styrelse, fotbollsrådet
  Karin Sliwinska, även ledamot i bolagets styrelse
  Mats Domberg, även ledamot i bolagets styrelse, ekonomirådet
  Mia Spendrup, även ledamot i bolagets styrelse
Adjungerade: Simon Åström, Klubbchef, även VD i bolaget
  Annica Arvidsson, sekreterare, även ekonomiansvarig i bolaget
  
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018
Under verksamhetsåret valdes som vanligt en ny styrelsesammansättning på årsmötet. Carl Pauly 
valdes till ny ordförande och efterträdde Björn Åqvist som efter många år som ordförande valde att 
kliva åt sidan.

Under 2018 har en nyemission genomförts i dotterbolaget ÖSK Elitfotboll AB som påverkat 
ägarförhållandena i bolaget, mer om detta i nästa stycke. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Örebro Sportklubb Fotbollsklubb äger vid utgången av 2018 82,83% av aktierna och 90,96% av 
rösterna i ÖSK Elitfotboll AB, org.nr. 556165-6645, säte Örebro. Dotterbolaget ÖSK Elitfotboll AB 
äger vid utgången av 2018 i sin tur 85% av aktierna i Örebroläktaren AB, org.nr. 556700-1242, 



säte Örebro, samt 98,41% av aktierna i Örebro Spelarinvest AB, org.nr. 556663-5784, säte Örebro. 
Dotterbolagen ingår i koncernredovisningen för moderföreningen Örebro Sportklubb Fotbollsklubb.

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 liten. Föreningens ekonomi redovisas separat.

FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2009 1340
År 2010 1136
År 2011  1866
År 2012 2413
År 2013 2270
År 2014 2314
År 2015 2403
År 2016 2299
År 2017  2283 
År 2018 2201

MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
Medlemsutskottet har under 2018 bestått av Camilla Söderwall (ordförande), Sara Erdis, Jasmin 
Benca och Sandra Almqvist.

Under året har det operativa arbetet i utskottet starkt varit inriktat på att jobba med 
medlemsaktiviteter. Man har haft fokus på att öka antalet medlemmar genom olika insatser 
och aktiviteter i form av guldmedlemsträffar, medlemsresor, säsongsavslutning och för yngre 
medlemmar anordnades den årliga ÖSK-dagen.  
 
Man har noterat att medlemmarna uppskattar möjligheten att ha en nära dialog med spelarna och 
ledningen och försökt anamma det i de aktiviteter som genomförts. 
Medlemsutskottet kommer under 2018 att fortsätta arbetet med olika aktiviteter och insatser för 
att öka antalet medlemmar. Det vi tar med oss är värdet av en nära dialog mellan medlemmar och 
spelare/ledare.   

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 VISION OCH AFFÄRSIDÉ 

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

ÖSK: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.

BOLAGETS STYRELSE OCH PERSONAL
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden. Medelantalet 
anställda i bolaget var under verksamhetsåret 55 stycken (52).

EKONOMIRÅDET
Ekonomirådet bevakar den ekonomiska utvecklingen i bolag och förening och stödjer 
ekonomifunktionen på kontoret. Ekonomirådet består vid utgången av 2018 av Mats Domberg, 
Annica Arvidsson, och Simon Åström.  

FOTBOLLSRÅDET
Fotbollsrådet är en del av ÖSK Elitfotbolls verksamhet med uppgiften att bereda beslut om 
värvning eller försäljning av spelare. Under 2018 har Fotbollsrådet bestått av Urban Hammar, Tage 
Liljeson, Magnus Sköldmark, Carl Pauly, Axel Kjäll och Simon Åström. 

FOTBOLLEN 
Fokus legat på att stärka det strategiska arbetet inom den sportsliga verksamheten med fokus på 
såväl A-lagsverksamheten som ungdomsakademin. 

För A-lagsverksamheten har det varit det första hela året med huvudtränare Axel Kjäll och 
hans tränarteam. Fokus har legat på att utveckla arbetssätt, den sportsliga prestationen och 
utvecklingsklimatet i verksamheten. ÖSK placerade sig på en nionde plats i 2018 års Allsvenska.

Akademiverksamheten har fortsatt utvecklas och under året har 15 spelare från ÖSK:s akademi 
deltagit i landslagsspel.  

Bolaget har under verksamhetsåret varit engagerade i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och 
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). Man har även varit representerade i styrelsen för SEF och SvFF 
samt i SEF:s funktion för disciplinära frågor, Disciplinutskottet.

UTVECKLINGSUTSKOTT
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 Sportchef Magnus Sköldmark har varit 
sammankallande. Under 2018 har utskottet framförallt koncentrerat sitt arbete till frågor rörande 
strategisk utveckling av samarbetet mellan föreningarna.

VALBEREDNING
Ledamöter i valberedningen är Karin Östgren (sammankallande), Per-Åke Sörman, Maria Tedsjö, 
Anders Båsjö och Lars Bolin.


