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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 170701 - 180630 
 
STYRELSE 
 
Styrelsen har bestått av ordförande Fredrik Spele, kassör Birgitta Törnlund, sekreterare 
Niklas Gustavsson samt suppleant Andreas Mylimäkki och Peter Hellberg. Styrelsen har 
haft 3 st. prototokolförda möten under året. 
 
Vi hade ett medlemsmöte enligt beslut på årsmötet den 16 oktober för att ta beslut på 
riktlinjer för ledare och ersättning. 
 
Revisor under året har varit Sofie Rundgren. 
 
EKONOMI 
 
Årets resultat blev 10.669 kr. Enligt prognosen i budgeten trodde vi på mer intäkter pga 
ökning av medlemmar, men det har uteblivit. Vi har dock få sponsring från Rekarnebank 
och SEVAB som inte var budgeterat. Bidraget från Rekarnebank var avsett för overaller 
och det har vi köpt till alla aktiva. Även sponsring till kafeterian för hemmaarrangemang 
från ICA Bengtsson och ÖB, som inte var budgeterat. 
Vi hade också lägre kostnader för resor, ledarersättning och matersättning än budgeterat. 
Aktivitets och utbildningsbidragen var högre än beräknat. 
 
VERKSAMHET 
 
Under året har föreningen haft 56 st. medlemmar. Av dessa är 43 st aktiva i ålder 7-25 år 
som i sin tur är fördelade enligt; 
 

• 5 st. pojkar 17-25 

• 1 st. flickor 17-25 

• 7 st. pojkar 13-16 år 

• 6 st. flickor 13-16 år 

• 24 st. 7-12 år, varav 6 st pojkar och 18 st flickor. 

• 7 st. ledare. 

• 13 stödmedlemmar 
      
Vi har haft 4 st. aktiva vuxna ledare och 3 st. unga ledare under året. Vi har haft 2st unga 
ledare för sportlovsaktiviteter. I början av säsongen hade vi 5 st. unga ledare till 
sommarvolleyboll projekt på Visholmen och Bresshammar. 
 
Under säsongen hade vi en grupp 13-20 åringar. 2-3 träningar i veckan, blandat killar och 
tjejer. Säsongen började med 3 träningar, men efter jul 2 träningar. Vi bjöd in ett 
kompisgäng med vuxna till träningarna, några kom och provade men dom valde att träna 
själva.   
 
I Stallarholmen hade vi Kidsvolleygrupp 7-12 år med träning en gång i veckan. Jämn 
tillströmning av nya spelare och färre som slutade. Huvudansvaret hade Peter Hult med 
stöd av en ung ledare Patrik Gustavsson. Ca 15-20st aktiva spelare. 
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I Tosteröskolan hade vi Kidsvolleygrupp åldern 6-11 år ”Kidsvolleyboll”. Fredrik Spele 
hade huvudansvaret och 2st unga ledare; Juni Spele och Matilda Jaråker. Få spelare 
under hela året.  
 
Vi anordnade totalt 7st sammandrag i Stockholms ungdomsserie; 2st Kidz, 2st 
Ö18/Level_7, 3st Level_4 i Karinslundshallen förutom ett Kidsvolley sammandrag i 
Stallarholmshallen. 
  
Vi deltog i Stockholms ungdomsserie för 4 manna.  

- 2 st lag i öppen level 6. Vi förstärkte med äldre spelare med dispens. 
- 2 st lag i öppen level 4 
- 1 st lag i level_7 

 
Vi deltog i Stockholms ungdomsserie U16 pojkar och spelade 6 manna. Vi hade några 
dispenser och blandat pojkar och flickor. 
 
Vi deltog i Stockholms Ö18 herrar och tog med yngre och äldre ledare som förstärkning 
vid behov. 
 
Vi deltog i Stockholms ungdomsserie för ”Kidsvolley” oftast med 3-4 lag från Stallarholmen 
och enskilda spelare som förstärkning från Tosterögruppen.  
 
Vi var med på Mikasa Challenge i Örebro och deltog med ett mixlag i level 7 öppen klass  
och två st mixlag i level 4, totalt 11st spelare och 3st ledare. 
 
Vi hade en Julavslutning för 4 manna/6 manna ”Tomtecupen” tillsammans med 
föräldrarna. Vi var totalt ca 20 personer som spelade och fikade. Vi hade också en 
liknande avslutning för inomhus säsongen sista träningen i maj. 
 
Efter Örebro flyttade alla grupperna ut träningarna till Visholmen, Hammarens IP, 
Bresshammar lekplats och Toresund IP i Stallarholmen under juni. Avveckling av 
Tosterögruppens träningar på Bresshammar, pga. lågt intresse. 
 
Kidsvolley gruppen i Stallarholmen hade en säsongsavslutning i juni med en hajk med 
paddling och övernattning. 
 
Vi har deltagit i ett antal Beach tävlingar i Södertälje. 

 herrlag i Open grön 2 gånger med ett lag och ett lag en gång. 

 Ett tjej lag i damklassen open grön en gång. 
 
Vi anordnade Volleyboll för Roggeskolan på deras årliga idrottsdag i Campushallen. Ca20 
st. elever deltog i 4 timmar med träning och spel. 
   
Vi satt upp ett nät på skolgården hos Roggenskolan och ett nät vid Björkvägens lekplats i 
maj som ska sitta uppe tom september. 
 
Våra nät har fått stått utan skadegörelse, men det har behövts justerats och underhållas. 
 
Under hösten sålde vi kakor och på våren sålde vi Newbody. 
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I augusti hade vi en ledarutbildning med instruktör från svenska volleybollförbundet. Totalt 
deltog 11st från föreningen och en extern. 
  
Under hösten hade vi en tränarträff där vi planerade. 
 
Vi har fortsatt vårat projekt för integration och många invandrare har varit och provat spela 
och träna under säsongen. Under maj har vi också haft 2st personer med på utomhus 
träningarna från arbetsförmedlingen. 
 
 
Styrelsen: 
 

Ordförande    Sekreterare  

_______________________________  _______________________________ 

Fredrik Spele    Nicklas Gustafsson 

 

Kassör      

_______________________________   

Birgitta Törnlund  

 

 


