VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖREBRO SPORTKLUBB FOTBOLL 2011

Efter fem år i rad med fotbollsmässig framgång för Örebro Sportklubb Fotboll blev år 2011 en
besvikelse och tillbakagång i den positiva utvecklingen, ÖSK slutade 12a. Det ekonomiska
resultatet är dock det bästa genom tiderna. Nu gäller det för Sportklubben att ladda om och
bevisa att vi tillhör Allsvenskans bättre lag. Även om 2011 började bra med bortaseger mot
Göteborg och förhoppningar om en bättre placering än 2010 års tredje plats, nådde vi inte upp i
nivå 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.
4. ÖSK ska senast 2015 ta SM guld.
Styrelsen för Örebro Sportklubb Fotboll ser fram emot 2012 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 2011 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, medlemsutskottet, säkerhetsfrågor
Lars Larsen, fotbollskommittén, suppl. i bolagsstyrelsen på
Spelarinvests mandat
Kent Nordström, repr. i bolagets styrelse
Mikael Steen, scoutinggruppen
Laila Berglund, suppleant i bolagets styrelse, medlemsutskottet
Johanna Widehammar

Adjungerade

Peter Beijer, ÖSK Ungdom
Lars Bolin, ordf. medlemsutskottet
Ekonomi, Johannes Dahlkvist eller Annica Arvidsson
Jan Karlsson, Klubbchef tillika VD ÖSK Elitfotboll AB

VERKSAMHETEN I ÖSK ELITFOTBOLL AB
Huvuddelen av ÖSK Fotbolls verksamhet bedrivs inom ramen för verksamheten inom ÖSK
Elitfotboll AB. Vi rekommenderar därför att ta del av den omfattande informationen i
förvaltningsberättelsen för ÖSK Elitfotboll AB.

FOTBOLLSKOMMITÉN
Fotbollskommittén är en del av ÖSK Elitfotbolls verksamhet med uppgiften att bereda beslut
om värvning eller försäljning av spelare. Under huvuddelen av 2011 har Fotbollskommittén
bestått av Sixten Boström, Lars Larsen, Tage Liljesson, Gustav Melin, Hans Melin, Magnus
Sköldmark, Arvi Taaler och Lennart Sjögren (sammankallande).

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 65st (52) st.

FÖRENINGENS PERSONAL
Föreningen har under året fortsatt samarbetet med ÖSK Ungdom. Medelantalet anställda i
föreningen var under verksamhetsåret 5 (3), bestående av en deltidsanställd medlemsansvarig
samt fyra 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
ekonomiansvarig personal 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, Lina Richardsson, Eva Swedberg, Ulf
Törnqvist, och Krister Linnér (tillika sammankallande).

MEDLEMMAR – MEDLEMSUTSKOTT
Medlemsutskottet har involverat följande personer: Lars Bolin (ordförande), Erik Wärlegård,
Laila Berglund, Michael Karlberg, Kristoffer Lundell, Reine Frisk och Lina Richardsson.
Under 2011 inledde vi ett tätt samarbete med ÖSK Ungdom där spelare i ungdomslagen blev
erbjudna ett gratis medlemskap i Örebro SK FK. Sammanlagt genererade detta 756 stycken nya
medlemmar. Detta är en satsning för framtiden och vi hoppas att en föryngring kan ge resultat
under åren som kommer.
Under 2011 har medlemsutskottet också jobbat med att ta fram ett material som handlar om
framtidens medlemskap i Örebro SK FK. Vi tror att vi måste hitta nya vägar att kommunicera
och jobba med medlemskapet för att stoppa den vikande kurva som präglat oss senaste åren.
Materialet kommer att presenteras för föreningsstyrelsen under våren 2012.
UTVECKLINGSUTSKOTT
Föreningen tillsammans med ÖSK Ungdom har ett utvecklingsutskott med regelbundna möten
i frågor gällande framförallt vår gemensamma spelarutveckling i åldrarna 8-15 år och vår
sammantagna framtida resursförsörjning. Bolagets sportchef är sammankallande. Utskottet har
framförallt koncentrerat sitt arbete under 2011 på frågor rörande organisationsutveckling och
innehåll i spelarutbildningsplan.
FÖRENINGENS MEDLEMSUTVECKLING:
År 2008
1499
År 2009
1340
År 2010
1136
År 2011
1866

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

ÖSK I ALLSVENSKAN 2011
FOTBOLLEN
När ÖSK inledde säsongen 2011 med att slå IFK Göteborg borta infriades de högt ställda
förväntningarna som fanns på klubben, dessutom visade ett av nyförvärven, Andreas Haddad, att han
kunde leverera mål. Med flera nya spelare i truppen: Patrik Haginge från Djurgården, Emil Berger från
Degerfors, Josef Ibrahim från Forward, Kushtrim Lushtaku från TSV 1860 München, William
Atashkadeh från IFK Göteborg, Kalle Holmberg från Karlslund, Ahmed Yasin, från Forward och
Valdet Rama från Hannover 96, tycktes det som om kvalitetsnivån hade höjts ordentligt. Premiären
följdes upp med ytterligare framgångar och efter fem omgångar var laget med bra i toppen av tabellen.
En skada på Haddad försämrade lagets styrka något. I det läget kunde klubben presentera ytterligare
ett nyförvärv; Paulo De Oliviera.
Trots detta kom nu en period med mycket blandade resultat, på tolv omgångar orkade ÖSK bara samla
ihop 10 poäng. Under sommaren förlorade vi fem matcher i rad. Dessutom stod det klart att vi skulle
förlora två av våra mest tongivande spelare. Alejandro Bedoya och Michael Almebäck gjorde sina sista
matcher för klubben.
Därefter följde ändå en ordentlig uppryckning som också gav ett rekord i ÖSK-historien. Segrarna mot
Norrköping (2-0), Gefle (1-0), Häcken (4-0) och Djurgården (2-0) innebar att vi vunnit fyra matcher i

rad utan att släppa in ett enda mål. Det hade aldrig hänt tidigare.
Ett nytt bakslag följde och efter fem nya förluster och en oavgjord blev laget helt plötsligt indraget i
nedflyttningsstriden. Hotet kunde avvärjas i tredje sista omgången efter en knapp seger mot Halmstad
med 1-0 på hemmaplan inför årets lägsta publiksiffra (4 321).
Säsongen avslutades i besvikelse efter två förluster mot fotbollsföreningarna i Kalmar respektive
Malmö. Laget slutade sin 44:e säsong i allsvenskan på en 12:e plats i tabellen. Noterbart är att ÖSK
för första gången på länge fick en bättre placering i bortatabellen än i hemmatabellen. Tränaren
använde 29 spelare under säsongen. Bäste målskytt blev Valdet Rama med åtta fullträffar. Notera
också att ÖSK tog ledningen i 20 av matcherna, av dessa förlorade man åtta. Laget lyckades inte vända
någon match under säsongen. Åtta 0-1-underlägen blev åtta förluster.
Efter säsongen stod det klart att ett flertal spelare lämnar klubben, bland andra Magnus Kihlberg, John
Alvbåge och trotjänaren Fredrik Nordback som representerat klubben 304 gånger och gjort 29 mål i
seriespel och kvalspel.

STATISTIK 2011
ÖSK gjorde 36 mål, bara 4 mål färre än succéåret 2010 (40). Valdet Rama var lagets bäste
målskytt med 8 mål, målskyttet var annars liksom i fjol väl spritt med totalt 15 målskyttar
(13). På delad andra plats i den interna skytteligan kom Alejandro Bedoya och Kushtrim
Lushtaku med fyra mål vardera. De tre samlade också flest poäng Valdet 10p, Kushtrim 7p
och Alejandro 6p. ÖSK släppte in 45 mål (30) och saknade, trots många stunders bra spel,
fjolårets stabilitet och förmåga att behålla en ledning i 90 minuter.

PUBLIK
Publiksnittet - personer per seriematch, var under 2011, 7400 personer, (under 2010 var snittet
7704 personer och under 2009, 7886 personer). Publiksnittet har påverkats av en ökande
mängd matcher på dagtid under helg.

CUPER
Svenska cupen var ÖSKs främsta framgång under säsongen där vi nådde semifinal mot
säsongens suveräner Helsingborg. ÖSK spelade också kval till Europe League men förlorade
där mot FK Sarajevo.

För Styrelsen Örebro Sportklubb Fotboll, januari 2012.
Gustav Melin, sekreterare

