VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖREBRO SPORTKLUBB FOTBOLL 2010

För femte året i rad förbättrade Örebro Sportklubb Fotboll sin tabellplacering och lyckades för
första gången sedan 1994 att bärga allsvensk medalj, lilla silvret. Det är ÖSKs näst bästa
placering genom tiderna. Genom denna topplacering och med en ekonomi i god ordning har
ÖSK ytterligare förstärkt föreningens position i Svensk fotboll. År 2010 var därmed ett år i
enlighet med klubbens långsiktiga målsättning:
1. ÖSK ska vara etablerat som ett stabilt 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 2011 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 2010 hållit 7 protokollförda sammanträden. 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, fotbollskommittén.
Björn Åqvist, ordf i bolaget
Dennis Dicksen, juridiska frågor, suppleant i bolagets styrelse
Reine Frisk, säkerhetsfrågor
Lars Larsen, fotbollskommitén, suppl. i bolagsstyrelsen på
Spelarinvests mandat
Kent Nordström, repr. i bolagets styrelse
Mikael Steen, scoutinggruppen
Laila Berglund, suppleant i bolagets styrelse
Johanna Widehammar, medlemsutskottet

Adjungerade

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

VERKSAMHETEN I ÖSK ELITFOTBOLL AB
För information om ÖSK Elitfotbolls verksamhet hänvisas till den mycket utförliga
förvaltningsberättelsen för ÖSK Elitfotboll AB.

FOTBOLLSKOMMITÉN
Fotbollskommitén, tidigare fotbollsutskottet bereder och fattar beslut i värvnings, försäljningsoch fotbollsfrågor. Beslut som ger större ekonomiska konsekvenser beslutas i bolagsstyrelsen.
Under 2010 har Fotbollskommittén bestått av Sixten Boström, Lars Larsen, Tage Liljesson,
Gustav Melin, Hans Melin, Magnus Sköldmark, Arvi Taaler och Lennart Sjögren
(sammankallande). Ett annat viktigt organ i fotbollsutvecklingen är scoutinggruppen, som
arbetar med att kartlägga yngre spelare i den närmaste regionen för framtida
spelarrekryteringar. Under 2010 bestod gruppen av Christer Blohm, Anders Möller, Mikael
Steen och Arvi Taaler.
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 fotboll som ger stolthet och glädje - Erbjuda partners ett
positivt affärsmässigt utbyte - Vara en positiv samhällsaktör, medverka till utveckling i
regionen - Vara en god förebild, särskilt för barn och ungdomar.”
För bolagets ekonomiska resultat hänvisas till bolagets årsredovisning.
BOLAGETS STYRELSE OCH PERSONAL
Bolagets styrelse har under verksamhetsåret hållit 8 sammanträden inklusive årsstämma.
Medelantalet anställda i bolaget var under verksamhetsåret 52st (56) st.
FÖRENINGENS PERSONAL
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med ÖSK Ungdom. Medelantalet anställda i
föreningen var under verksamhetsåret 3 (5), bestående av en deltidsanställd medlemsansvarig
samt två 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. VD Jan Karlsson jämte
ekonomifunktionen 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, Ulf Törnqvist, Erik Wärlegård, Eva
Swedberg och Krister Linnér (tillika sammankallande).

MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
Medlemsutskottet har involverat följande personer: Michael Karlberg verkställande ledamot
från kontoret, Johanna Widehammar (ordf.), Erik Wärlegård, Lars Bolin, Jörgen Vegreus och
Lina Richardsson.
På medlemssidan har den fallande trenden i antalet medlemmar fortsatt, trots satsningen på det
nya fotbollsmagasinet Svartvitt (medlemsförmån) och den speciella inbjudan till ÖSK
Ungdoms medlemmar. Försök till nya aktiviteter, som matchdagslunch på O’Leary’s, har fått
ställas in på grund av dålig uppslutning. Varken tidningen eller nya aktiviteter tycks sälja sig
själva, utan de kräver sannolikt marknadsföringsinsatser.
FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2007
1631
År 2008
1499
År 2009
1340
År 2010
1136

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

TIDNINGEN SVARTVITT
Tidningen Svartvitt har utkommit med sitt första nummer under året. Det är en naturlig
utveckling för ÖSK Fotboll att ha en egen tidning som förstärker varumärket och attraherar en
yngre målgrupp till ÖSK Fotboll. Av vikt är att tidningen ligger väl i linje med ÖSK Fotbolls
ambitioner att utveckla och ligga i framkant nationellt vad det gäller informationskanaler.
Tidningen kommer att distribueras 2 gånger per år till medlemmar, samarbetspartner och
fotbollsmedia i Sverige.
ÖSK I ALLSVENSKAN 2010
FOTBOLLEN
Mjällby och Malmö blev årets svåraste motståndare. Tolv förlorade poäng och 0-9 i
målskillnad. Fyra vinster kanske hade gjort skillnad. Så kan man sammanfatta det, om man
vill vara negativ, precis som på det sätt som nästan alla intervjuer i sportvärlden börjar med
”Neeej, det gick ju bra, vi vann…”. Ja, ÖSK-laget vann hela 16 gånger i allsvenskan, vilket
också medförde att man efter sista omgången i Trelleborg ur fotbollförbundets representant
Rose-Marie Frebrans hand kunde ta emot sina medaljer och ta med sig det lilla silvret hem till
Örebro.
Offensivt spel var nyckeln, i synnerhet på hemmaplan. Det ingav respekt hos samtliga
motståndare som kom till Behrn Arena. Halmstad, Häcken, Elfsborg, Helsingborg, Gefle och
Göteborg blev utspelade och ÖSKs snabba kortpassningsspel firade stora triumfer. Publiken
trivdes och fick vid flertalet tillfällen sina förväntningar infriade. Hela fotbollsverige och i
synnerhet media lovordade lagets insatser. Individuellt lyfte sig flera spelare under säsongen.
Ett kvitto på laget kvalité var att några av spelarna vid ett flertal tillfällen kallades till
landslagsuppdrag. Markus Astvald, Erik Nilsson, Mikael Almebäck och Nordin Gerzic fick
under och efter säsongen representera Sverige, Roni Porokara Finland och Alejandro Bedoya
USA.
Publiken fick förutom ett strålande spel också se ett antal läckra mål. Samuel Wowoahs 3-0
mot Elfsborg och Nordin Gerzic frispark mot AIK i sista minuten måste betraktas som

”fotbollsgodis” av bästa märke. Att notera är också klubbens kanske snabbaste mål genom
tiderna, Alejandro Bedoyas 1-0 mot Kalmar hemma efter bara 16 sekunder (!).
Efter sommaren lämnade Kim Olsen klubben för spel i sitt hemland Danmark. Kameruanerna
Eric Bassombeng och Bertin Ze Endille, liksom brassen Paulinho Guará lämnade klubben
efter säsongen. Sannolikt försvinner också trotjänaren Patrik Anttonen, som efter 272 matcher
valt att söka annan förening. Han passerade under säsongen 200 allsvenska matcher för ÖSK.
John Alvbåge och Magnus Wikström hann under säsongen passera 100 allsvenska matcher
för ÖSK.

STATISTIK
När man studerar årets statistik är siffran tre ett gångbart tal. ÖSK kom på tredje plats i
Allsvenskan 2010 och bärgade därmed lilla silvret. Det är klubbens bästa placering sedan
stora silvret 1994. ÖSK hade ingen enskild utpräglad målskytt, däremot hade laget 13
allsvenska målskyttar som tillsammans producerade 40 mål. Tre av spelarna gjorde fem mål,
Nordin Gerzic, Paulinho Guará och Astrit Ajdarevic. Även poängligan toppades av tre
personer Nordin Gerzic och de båda ytterbackarna Patrik Antonnen och Samuel Wowoah,
samtliga på åtta poäng. Tre spelare spelade också samtliga allsvenska matcher, Marcus
Astvald, Magnus Wikström och John Alvbåge. John Alvbåge lyckades hålla nollan i hela 14
matcher.
PUBLIK
Publiksnittet - personer per seriematch, var under 2010, 7704 personer (under 2009 var snittet
7886 och under 2008 var snittet 8660 personer).
SVENSKA CUPEN 2010
ÖSK förlorade hemma mot Mjällby AIF med 0-3 i kvartfinal den 10 juli.

För Styrelsen Örebro Sportklubb Fotboll, januari 2011.
Gustav Melin, sekreterare

