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Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har sedan årsmötet 1 juni 2017 bestått av följande personer:
Anders Atterling, ordförande
Staffan Marklund, vice ordförande
Ragnar Udin, ledamot
Stefan Johansson, kassör
Jessica Carlsson, sekreterare
Jan Bergerud, ledamot
Richard Fredriksson, ledamot
Ulrica Granqvist, ledamot
Christer Mårtensson, adjungerad
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda ordinarie möten samt 2 extrainkallade
möten. Protokollen från ordinarie möten finns publicerade på hemsidan www.ahk.nu
under Om klubben.
Hedersmedlemmar:
Jan-Erik Gustafsson
Ständiga medlemmar:
Rolf Sultan och Gustav Nord/Carlsson.
Revisorer:
Carina Fridberg och Lennart Andersson.
Valberedning:
Anna-Karin Jansson (sammankallande), Melker Härnälv och Anders Atterling.
Sektionsledare:
Ungdom: Therese Sonesson
Dam: Per Ottosson
Herr: Inget namnval utan det beslutades att Styrelsen skall hantera hur
herrverksamheten skall beddrivas för säsongen 17/18
Kansli:
Christer Mårtensson, klubbchef
Lena Lindqvist, kanslist/ekonom
Maria Sundén, kanslist
Martin Lernås, sportsligt ansvarig ungdom
Maria Coste, kanslist (2018-01-02)
Magnus Löfström, arrangemangsansvarig
Inge Qarlsson, vaktmästare
Ekonomin i fokus
Styrelsens arbete har till stor del handlat om att få ordning på klubbens ekonomi efter
förra årets katastrofresultat. Styrelsen har fokuserat på den ekonomiska
uppföljningen och planeringen. Vi har tagit beslut om sparåtgärder som har påverkat
verksamheten, men som har varit nödvändiga för att få en ekonomi i balans. Vår

personal har också jobbat medvetet med att spara kostnader och detta bidrar till
årets goda resultat
Fortsatt arbete med att förmedla visionen från 2016/2017

”Alla ska med”
Med visionen ”Alla ska med” vill Alingsås HK bredda basen och ge alla en möjlighet
att växa. För att lyckas skall vi utöka antalet medlemmar vilket ökar intresset för
föreningen och det blir lättare att attrahera nya ideella krafter som vill hjälpa till och
lättare att knyta till sig nya partners till vår verksamhet.
Målsättning
Ålder
-9 år
10-15 år
16-19 år
över 20 år

Målsättning (AHK skall vara…)
…det bästa lokala alternativet.
…det bästa lokala alternativet.
…det bästa nationella alternativet.
…det bästa internationella alternativet.

Målgrupp
Föräldrar
Ungdomar
Gymnasieelever
Spelare/ sponsorer/publik

- Lokalt alternativ med fokus på bemötande, bemanning samt ordning och reda.
- Nationellt alternativ baserar sig på den handbollspedagogik och träningsmetodik
som klubbens spelare/tränare jobbar utifrån.
- Internationellt alternativ menas den svenska handbollsförening som har bäst
internationella kontakter och vana av internationellt utbyte samt den största
möjligheten för spelare att nå utanför Sveriges gränser.
- Upp till 15 år har AHK en unik position i och med likvärdig verksamhet för flickor och
pojkar.
- Från 15 år övergår spelare från Ungdomssektionen till Dam- respektive
Herrsektionen.
- Sportsliga riktlinjer och individuella målsättningar för vardera sektion sätts av
respektive kommitté.
Värdegrund
Den värdegrund som alla ungdomar, spelare, ledare, anställda, föräldrar, partners
och ideella krafter skall jobba utifrån är följande:
Ambition (Sportsligt)

Vi är ambitiösa och hittar konstruktiva lösningar för att
förvalta våra resurser med en långsiktighet.
Hjärta (Socialt)
Vi jobbar med ett stort socialt engagemang på ett öppet och
inkluderande sätt för mångfald där alla är bjudna.
Kamratskap (Förebild) Vi är omtänksamma och bryr oss om alla i gruppen. Blå
Tråden finns som en gemensam guide för ungdom.
Initialerna i Ambition, Hjärta och Kamratskap blir AHK.
Beslut och några händelser att nämna under året som gått
Här kommer en kortfattad sammanfattning om några av säsongens händelser:
•

Vända förlust till vinst
Som tidigare nämnts så har året präglats av ett stort fokus på att öka
intäkterna och på att minska de kostnaders som går för att få en ekonomi i

balans. Totalt sett har vi haft ett mycket framgångsrikt år där herrlaget än en
gång nått semifinalspel. Femte året i rad. Detta har medfört att vi fått ett bra
överskott från både kvartsfinalspel och semifinalspel. Dessutom har vi under
året ökat intäkterna från våra partners. När det gäller att minska kostnaderna
har vi medvetet varit mycket restriktiva med att ta på oss nya kostnader vilket
varit framgångsrikt. Sammantaget har årets goda resultat medfört att det egna
kapitalet uppgår till 3 Mkr vilket ger en trygghet och stabilitet inför kommande
säsonger.
•

Potatiscupen
Potatiscupen har trots en viss nedgång i antalet anmälda och övernattande
lag uppvisatt positiv utveckling både sportsligt och ekonomiskt. 2018 deltog
313 lag varav 198 övernattande. Detta kan jämföras med 2017 då 321 lag
deltog och 237 övernattade. Cupcentrat var detta år förlagd till Alingsås
Golfklubbs inomhushall vilket fungerade riktigt bra då det var lätt att ta sig dit
via de inhyrda bussarna.

•

Sportsliga aktiviteter utöver Potatiscupen
Handballschule arrangerades även detta år framgångsrikt under
midsommarveckan för hela Sveriges ungdomar i regi av Mikael Franzén.
Även Kick off-läget för föreningens aktiva medlemmar som genomfördes i
augusti var ett mycket lyckosamt arrangemang.

•

Biljettaktiviteter
Under året har publiksnittet för seriematcherna minskat något. När det gäller
snittet för betalande åskådare har dock snittet ökat något. Olika initiativ har
vidtagits för att försöka få en större publik. Inför nästa säsong har vi bland
annat beslutat att införa en digital lösning/app ”Gameday AHK” där vi på ett
enkelt sätt kan marknadsföra våra matcher och göra det enklare för våra
supportar att följa vad som händer i klubben på både herr- och damsidan.

•

AHK Integration
Detta projekt syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK kan göra för
Alingsås när det gäller den stora utmaningen med integration av nyanlända.
Under året gjort flera olika aktiviteter bland annat har vi haft 400 besök av
nyanlända som varit en del av publiken vid våra hemmamatcher i Estrad.
Dessutom har 15 studiebesök genomförts på ett för deltagarna framgångsrikt
och givande sätt. 20 personer är för tillfället engagerade som faddrar.
Projektet deltog under hösten i Bokmässan Göteborg under rubriken ”Vi
skriver en bok”.
Integrationsarbetet finansieras genom medel om totalt 1,2 MSEK fördelat på
tre år från Arvsfonden vilket projektet är oerhört tacksamma för.

•

Partners
Styrelsen vill tacka alla partners och sponsorer som stöttar klubbens
verksamhet. De bidrag som alla partners bidrar med är vår största intäktspost
och den möjliggör för oss som klubb att bedriva vår verksamhet som vi gör
och på den nivå vi vill bedriva den. Vi vill även rikta ett extra tack till vår
huvudsponsor Sparbanken Alingsås som tillsammans med bidraget från
Sparbanksstiftelsen ger klubben förutsättningar att kombinera
breddverksamhet och elitverksamhet. Styrelsen ser det som viktigt att i olika
sammanhang i det lokala näringslivet framstå som attraktiv samarbetspartner
för alla våra partners och sponsorer.

•

Handbollslinje med Montessoriskolan Globen
Samarbetet med Montessoriskolan Globen har nu funnits i 2 år. Syftet har varit
att få fler ungdomar att hålla på med idrott och handboll i Alingsås. För
säsongen 18/19 ser man över denna satsning och en eventuell breddning av
aktiviteten.

Kommentar
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar, all personal, alla som arbetat på ett
föredömligt sätt under våra arrangemang i Estrad Alingsås och alla andra hallar,
föräldrar, partners/sponsorer och publik för ett fantastiskt engagerat arbete under den
gångna säsongen.
/ Styrelsen

Herrsektionens verksamhetsberättelse
Elitlaget
Inför säsongen anslöt Mishels Liaba (Kolstad), Gustav Skagerling (Tyresö), William
Andersson Moberg (Sävehof), Niclas Barud och Andreas Berg (Göppingen), Erik
Andreasson, Alexander Regen (från egna led). Lämnade gjorde Max Darj
(Bergisher), Jesper Konradsson (Skjern), Emil Frend Öfors (Kiel), Olle Ek (Hallby),
Erik Pettersson (Aranäs) och Marcus Enström, Pontus Johansson slutade sitt
handbollspelande efter många år i Alingsåströjan.
Trots många tapp varav tre VM spelare så sent som i januari 2017 hade vi en hög
målsättning. Vi ville gå till final igen och komma så högt upp som möjligt i serien för
att vara i vinnarhålet till slutspelet.
När slutspelet drogs igång ha mnade vi på en tredjeplats i serien och därmed en
bronsplats. Kristianstad och Malmö valde Guif respektive Sävehof. Vi hade RIK och
Ystad o välja på och valet föll på Ystad. Vi förlorade första hemma och tappade
hemmaplansfördelen direkt. Efter att vi vände tillbaka igen borta och lyckades vinna
hemma i förlängningen. Efter tapp borta lyckades vi vinna i femte och Kristianstad
valde Lugi och vi fick därmed Malmö. Även här blev det en spännande historia där vi
hade två matchbollar och gå till final men föll i sista matchen borta och var därmed
inte kvalificerade för den 5 raka finalen. Vi var ett av tre lag som spelade handboll i
Maj men vi missade festen i Scandinavium denna gång….
/ Mikael Franzén

Fahlgrens Minne
Årets upplaga av Lennart Fahlgrens Minne spelades 29 augusti mellan hemmalaget
Alingsås HK och seriekollegan från Göteborg, Redbergslids IK. Gästerna var det
bättre laget även denna gång.
Ett stipendium delades ut och det till Herrjuniorerna för att ha tagit Alingsås HK och
sig själva till en final i Ungdoms-SM 16/17 där man avslutade gruppspelet som
gruppvinnare, men därefter orkade man inte hela vägen utan slutade på en hedrande

fjärde plats. Laget föräras en check om 10.000 kr och priset togs emot av den
spelare som stod för hela 17 mål under finalspelet - lagkapten Gunnar Bodin.
/ Maria Sundén
HP Alingsås
HP Alingsås bestod även denna säsong till stora delar av ett nytt och ungt lag.
HP spelade denna säsong i Division II västra. Målsättningen i gruppen inför
säsongen var topp fem. Man kan dela upp säsongen i två delar: Under hösten var vi
ofta förstärkta av några spelare från Elittruppen och vann då de flesta matcher och
låg i toppen av tabellen. Under andra halvan av säsongen spelade vi nästan enbart
med spelare från U/J-truppen och hade lite tuffare att vinna matcher, men det
positiva var att många fick chansen att spela seniorhandboll och därmed utvecklas.
HP slutade på 7:e plats i serien.
U/J-truppen
U/J-truppen har under året bestått av spelare födda 1998-2000. Inriktningen och
syftet med verksamheten har varit att utveckla individens handbollsfärdigheter,
förbättra spelarnas fysisk och få individen att ta ansvar för sin egen utveckling såväl
på handbollsplanen som utanför. Vi har även jobbat mycket med att bygga ”laget” –
att spela och kämpa som ett lag både på matcher och på träningar.
Fokus har även varit på 3-2-1 försvar för att få spelarna att jobba hårdare i försvaret
och att lära sig att läsa spelet. Målet är givetvis att få fram några som kan ta klivet till
att bli Elitspelare. Spelarna i U/J-truppen har under året representerat föreningen i
såväl HP, Junior Elit samt USM. Verksamheten har bedrivits genom ett nära
samarbete med handbollsgymnasiet i Alingsås.
/ Karen Brödsgaard & Mikael Svensson
Herrjunior
Alingsås HKs juniorlag har i år spelat i HJ Elit Västra samt USM för juniorer.
Serien HJ Elit Västra, räknas som Sveriges jämnaste och bästa, där man bara möter
bra lag. Starten och höstsäsongen blev tuff av olika anledningar, men efter att serien
vänt blev man lite av vårsäsongens lag med många bra insatser och segrar ihop med
en positiv utveckling.
I USM blev det i år tyvärr tidigare sorti än vanligt - då AHK under flera år spelat både
semi och final. Dit siktar vi nästa år igen!
I år har även i stort sett samtliga killar från JR fått testa på seniorhandboll i HP och
division 2. Väldigt nyttigt och lärorikt, plus att många bidragit på bästa sätt.
/ Torbjörn Johansson & Claes Frohm

Damsektionens verksamhetsberättelse
Damkommittén
DK har under säsongen bestått av tre träningstrupper, damlag, damjuniorlag samt Aflickor, sammanlagt närmare 80 stycken aktiva och ledare.
Damlaget
Damlaget har under säsongen spelat i division 2 västsvenska norra. Det stod ganska
klart när serieindelningen presenterades att det skulle bli en tuff resa tillbaka till
division ett.

Efter att Torbjörn och Niklas efter många år lämnade laget var utmaningen att finna
nya tränare. Efter flertalet möten så fanns en ömsesidig önskan att rekrytera två män
som överensstämda med den profil klubben önskade. Morten Jensen och Janne
Lindfeldt, de bägge hade och har en gedigen bakgrund både som spelare och inte
minst lång tränarerfarenhet. Till denna duo knöts Ulrica Granqvist som lagledare.
Truppen hade efter föregående säsong tappade ett antal spelare, vilket gjorde att
bredden behövde utökas. Första steget i detta var att ge fem damjuniorer, ur egna
led möjligheten till traineekontrakt. Utöver detta kontrakterades en målvakt från
Önnered samt en vänstersexa från Torslanda. Till detta kontrakterades ytterligare en
född 98 från egna led.
Ett annorlunda sätt till träning som fick många av tjejerna att behöva tänka nytt.
Fysträningen lyfte åtskilliga nivåer. Vi fick under säsongen se tjejer blomma ut som
aldrig förr, tyvärr infann sig en skadebenägenhet på flera som till och från gjorde
säsongen något ryckig.
Från föreningen, från tränare och truppen skulle det mycket väl kunnat hängas med
huvudena efter missat avancemang, tvärtom, det finns potential vilket hela laget
visat. Jag är säker på att säsongen som gått kommer generera i resultat kommande
säsong som ger laget en än mer framskjuten placering.
Vårt damlag slutade på tredje plats efter Hallby och Kroppskultur vilket innebär att vi
kommande säsong är kvar i division två. Målsättningen som absolut inte är orealistisk
är att vi har ett allsvenskt damlag 2021. Det ser redan nu mycket spännande ut.
Truppen och tränare vidimerar detta. Inte minst ser ett antal nyförvärv mycket
lovande ut. Det bör tilläggas att truppen har en härlig stämning och sätter verkligen
laget före jaget.
Statistik – och resultat för damlaget
Damlaget hamnade på 3 plats med 10 vinster och 4 förluster och en målskillnad på +
78.
Bästa målskyttar blev Elin Wikfors med 53 mål, därefter Pernilla Lundström med 44.
Damjunior
Även våra damjuniorer stod utan tränare inför säsongen. Efter ett tag sattes en stark
trio som tog sig an laget. Marcus Jigström som huvudtränare, Mikaela Hansson samt
Liselotte Larsson. Efter en till början samordnad försäsongsträning tillsammans med
damlaget så lade trion sin egen agenda.
Laget har under hela säsongen varit mycket decimerat p.g.a. skador vilket gjort att
både träningar och matcher inte fullt ut varit optimalt.
En höstsäsong med en tabellplacering i mitten av serien får anses godkänd.
Säsongens höjdpunkt var dock att man via Steg 1 gick vidare genom ett mycket väl
genomfört steg 2 i Helsingborg. Hemarrangemang för steg 3 slutade med en
tredjeplacering, klart godkänt och detta var även huvudmålet för tränartrion att minst
ta sig till steg 3 i SM.
Då det var sista året för våra framgångsrika flickor födda 99 tror jag alla som hade
möjligheten, tar med sig den gångna säsongens deltagande i Granollieres cup i
Barcelona. Utöver ett mycket bra resultat i cupen så hade laget fantastiskt roligt.

A-flickor
Under ledning av Martin Lernås, Jalle Hovisalo och Henrik Stålros har flickorna visat
bredd och spets. En utökad trupp genom att det inför säsongen tillkom flickor till NIU
från andra klubbar som nu representerar AHK.
A-flickorna har deltagit i två seriespel
- FA Syd (01-02) – Göteborg där laget hamnade på en klart godkänd
andraplats, endast en poäng efter seriesegrarna Kärra HF.
- FA (00-02) – Göteborg där AHK stod som segrare med minsta marginal till
tvåan, IK Sävehofs.
Laget tog sig till Steg 3 i SM och var väldigt nära ytterligare ett steg.
Inför kommande säsong kommer A-flickorna fyllas på med ytterligare spelare genom
att NIU erbjudit fler flickor än tidigare (fl. 02) samt att flickor 03 blir A-flickor under
ledning av Sebastian Hansson.
HP Alingsås dam
Under våren bildades ett nytt damlag under ledning av Lina Murro. Vi kallade dom
HP Alingsås dam och man har tränat en gång per vecka. Tyvärr utan tränare, men
det hoppas vi på att få till under nästa säsong. Då vill man spela i det upplägg som
kallas för Let’s play. Det är sammankomster som man anmäler sig till per gång och
inget seriesystem.
Damkommittén
Damkommittén har under säsongen fortsatt föregående års inriktningar, integrationen
vilket syftar till att skapa förutsättningar och intresse för att behålla våra flickor längre
upp i åldrarna samt att representationslaget, Damlaget ska befinna sig i allsvenskan
2021. Ett tredje initiativ som lyfts är att se möjligheter framöver att skapa ett
utvecklingslag även på damsidan (läs HP/herrar)
DK har genomfört ett möte i månaden. Kommittén har arbetat med strategiska och
operativa frågor i samverkan med huvudstyrelsen, klubbchef och tränare. Utöver
satta uppdrag har även DK ansvarat för matcharrangemang i samband med
damernas hemmamatcher samt ansvariga för inspirationsdag och steg 3 SM för DJ.
DK har under året bjudit in lagansvariga för D och DJ för avstämningar.
Sammansättningen och uppdragen i kommittén har syftat till att se damsidan som en
del i föreningen och att skapa transparens och samverkan.
Damlaget har under säsongen medverkat vid de yngre flicklagens träningar, tagit stor
del i samband med Potatiscupen.
De yngre flicklagen har även vid damlagens hemmamatcher varit prisutdelare. Bägge
dessa initiativ har mottagits på ett mycket positivt sätt.
Ekonomin har varit och är för DK i balans.
Kommande säsong, 2018/19
DK ser fram mot en spännande säsong. Damlagets fortsatta utveckling med fokus
på avancemang kommande säsong. En stor trupp vad gäller A-flickor och
förhoppningar om att även klubben kan ställa ett DJ lag på fötterna.
DK sammansättning 2017/18
Den har präglats av mycket vilja, att göra rätt saker rätt. Proaktiva förslag med syftet
att ta in helheten. Ett mycket väl omhändertagande i samband med dammatcherna,
inspirationsdag samt inte minst ”örat mot rälsen mot våra ansvarsområden”.

Som ordförande vill jag rikta ett stort tack till samtliga i DK som varit mycket lojala till
tilldelade uppdrag, ställt upp mangrant vid samtliga möten och inte minst bjudit på
mycket skratt, glädje och energi.
Damkommitténs sammansättning 2017/18
Per Ottosson
Ordf.
Catarina Bergqvist
Sammankallande/sekr.
Matilda Krantz
Integration
Ulf Lundström
DJ
Nina Sjöö
A-flickor
Ulrika Granqvist
Damlag samt representant i huvudstyrelsen
Ingvar Larsson
Sportråd
Håkan Matsson
Sportråd
/ Per Ottosson

Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse
Allmänt - UK
Under säsongen har ungdomskommittén bestått av Therese Sonesson, ordförande,
Lisa Malmström, vice ordförande & sekreterare, Anders Spånell, Janne Svensson,
Mia von der Luft och Martin Lernås, sportsligt ansvarig samt Maria Sundén från
Kansliet. Man har haft 4 protokollförda möten under säsongen.
UK har också deltagit i mötet med Stiftelsen Dunross & Co genom Maria Sundén.
UK ihop med våra ungdomslag har deltagit på ICA Maxis Föreningsdag och i
Tomteparaden.
Utbildning
Följande utbildningar har erbjudits våra ledare:
• Basutbildning (Martin Lernås och Peter Hafström)
• TS1 (VHF/HFV)
• TS2 (VHF/HFV)
• Skadeförebyggande axelträning 1 x 2 h (Medpro Clinic)
• Fysplanering 5 x 3 h (Mauricio Alvarez)
• Vidareutbildning instruktörskurs – Martin L & Peter H
Kick-offlägret
Helgen 19-20 augusti 2017 hölls denna säsongs upptaktsläger i Alingsås.
Ledarträffen startade helgen på fredagen 18 augusti.
Ungdomsavslutning & Klubbmästerskap ”Lilla Potatiscupen”
Onsdagen den 25 april genomfördes klubbens årliga Ungdomsavslutning. Estrad
Alingsås var årets mötesplats. Lag för lag sprang man in till egenvald låt där man till
slut hade ett välfyllt estradgolv med spelare födda 03 till 09. AHKs egen medalj
hängdes på spelarna, de med seriespelsplaketter uppmärksammades och samtidigt
delades årets individuella priser ut. Det bjöds även på korv med bröd, dricka samt
godis.
Vinnaren av svenssonmolins Attitydpokal utses som alltid av UK. I priset beaktas
följande kriterier:

• Respektera domare och ledare
• Främja rent spel
• Hantera förluster på ett bra sätt
• Peppa era lagkamrater när de gör ett misstag
• Håll lagmoralen hög
• Fuskar inte till dig fördelar
• Uppträd juste mot motståndarna
• Vårda språket
• Gå framförallt in för att ha roligt!
Vinnarna i år blev flickor födda 2005 där årets motivering löd:
”Med stort engagemang från både ledare och spelare så har utvecklingen kommit.
De har ett gott snack mellan sig och pushar och peppar varandra, både vid vinster
och förluster. De spelar tufft men ärligt. Utanför banan träffas de regelbundet och
hittar på roliga saker.”
Klubbmästerskapet spelades på 2 uppbyggda minihandbollsplaner med mixade lag
där matchtiden var 8 minuter.
Totalt sett ett mycket lyckat arrangemang.
Klasshandbollen
Under 4 dagar i september spelades detta AHK-arrangemang för kommunens åk 2
till 5. Minihandbollen (åk 2) spelades i Stadsskogshallen medan övriga åldrar spelade
sina matcher i Estrad Alingsås. Klasshandbollen arrangerades i mycket gott
samarbete med Sparbanken Alingsås.
Nya träningsgrupper
Yngsta träningsgrupp denna säsong var FP10/11 som startade träning i Lenahallen
på fredagar. Detta på eget initiativ av föräldrarna Anna Lindberg, Anders Rylander,
Magnus Malm och Ville Kangas.
Seriespel vid seriestart
VHF = Västergötlands Handbollförbund
HFV = Handbollförbundet Väst
16 pojklag i seriespel inkl. AP
13 flicklag i seriespel inkl. AF
Placering seriespel:
Guld AP 1
Silver P03 2 Nord

Guld FA 00-02
Guld P04 2 Nord

Silver FA 01/02 Syd
Guld P04 2 Syd

Cuper
AHKs ungdomssektion har varit representerade i 7 olika cuper denna säsong där
Hallbybollen var årets Klubbcup.
SHF´s centrala ungdomstävlingar
USM
B-pojk (P03) spelade steg 4 och B-flick (F03) steg 3, därefter var det färdigspelat för
dessa lag.

Lägerverksamhet
I Västergötlands Handbollförbunds regi har som vanligt kallat till ”Utbildningsläger”.
De som denna säsong varit på sitt allra första Utbildningsläger är spelare födda 2004.
Ungdomsledarmöten
Under kickoff lägret deltog flertalet av ungdomsledarna på ledarmötet och en julträff
anordnades.
/ Martin Lernås & Maria Sundén

Funktionernas verksamhetsberättelse
EKONOMI
Efter förra säsongens negativa resultat på minus 1 266 000 har styrelsen och kansliet
jobbat hårt för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Jämfört med föregående
säsong har vi minskat kostnaderna med 655 000 och ökat intäkterna med 1 204 000.
Budget för i år var ett resultat på minus 418 000. Vi kan med glädje konstatera att
resultatet blir plus 582 000.
Störst påverkan på intäkterna jämfört med budget har varit:
1)
2)
3)
4)

Sponsorintäkter
3 Kvartsfinaler
2 Semifinaler
Övergångsersättningar

+ 200 000
+ 300 000
+ 360 000
+ 200 000

Det stora fokus vi haft med att minska kostnaderna har givit resultat och jämfört med
budget har flera kostnadsposter minskat, bland annat kostnader för material, hyra
och övriga kostnader..
Publiksnittet i grundserien blev i år 1662, vilket är lägre än de senaste åren.
Ser vi till snittet på antalet betalande åskådare ligger vi dock något bättre till.
Dessutom sålde kiosken i Estrad bra och 50/50 lotterna med ICA Maxi-erbjudandet
är en fortsatt succé.
Potatiscupen når över budgeterat resultat.
Trots att antalet övernattande lag har minskat, lyckades tävlingsledningen med god
planering och hårt arbete att nå ett bra resultat. Cupen genomfördes med hög kvalitet
tack vare alla frivilliga funktionärer.
Styrelsen har under året fokuserat på den ekonomiska uppföljningen och
planeringen. Vi har tagit beslut om sparåtgärder som har påverkat verksamheten,
men som har varit nödvändiga för att få en ekonomi i balans. Vår personal har också
jobbat medvetet med att spara kostnader och detta bidrar till årets goda resultat.
Våra största intäkter kommer som tidigare från våra partners, biljettintäkter,
Potatiscupen och bidrag från Sparbanksstiftelsen Alingsås.
Nästa säsong

Årets resultat gör att vi kan starta nästa säsong med tillförsikt. Vi har dock även för
nästa år en stram budget, men den är i balans. Målet är att även nästa år visa ett
positivt resultat.
Styrelsen och personalen har visat att ett negativt resultat kan vändas till ett positivt
om alla jobbar hårt med ekonomin. Både för att hitta ökade intäkter och minska
kostnader.
Vi kan alla vara stolta över Alingsås Handbollklubb, som är en förening med god
ordning och reda både i organisation och ekonomi. Det ger också förutsättningar för
alla fina sociala och sportsliga framgångar från ungdom till elit.
/ Stefan Johansson

NIU ELITHANDBOLLSGYMNASIET ALSTRÖMER
Det har nu funnits handbollsgymnasium på Alströmergymnasiet i 14 år, varav 7 år
med NIU. NIU Handboll har nu haft både flickor och pojkar i tre år. Antagningarna
inför årets årskurs ett visar ett helt nytt mönster. Det är nu flickor som överväger i de
antagningar som gjorts.
NIU Styrgrupp tillsammans AHK har jobbat mycket med att få in fler ansökningar av
båda könen, vilket nu resulterat i att fler flickor än pojkar antagits. Det kommer
numerärt att bli en full årskurs 1 läsåret 2018/2019.
En ny certifieringsperiod påbörjas i och med ansökningarna hösten 2018. Det är
fortfarande 18 elever per år, men med en fördelning på 9 flickor och 9 pojkar.
Intresset för Alströmergymnasiet är fortfarande stort runt om i landet och närmare två
tredjedelar av alla elever kommer från andra kommuner än Alingsås. Vilket borde
vara en fjäder i hatten för kommunen, men så verkar inte vara fallet.
Boendet har blivit mycket akut under vårterminen. Alingsås Kommun har i stort dragit
bort sitt stöd att hitta lämpliga boenden, efter sju år av samarbete. Skolan befattar sig
inte med boendefrågor. Boendet på Blåhaga har under året sagts upp av kommunen.
Man har heller inte erbjudit någon alternativ lösning, utan lägger ansvaret helt på NIU
Gruppen att lösa frågan. Privata intressenter har inköpt en fastighet på Lekgatan, där
upp till 10 elever kan bo. Just nu söks med ljus och lykta efter olika boenden för att
klara höstens behov av cirka 25 boendeplatser, varav 11–12 är mycket akuta.
Huvudinstruktör har under läsåret varit Torbjörn Johansson. Peter Hafström har
arbetat som instruktör under läsåret. Därmed är det två instruktörer, vilket behövs för
tre fulla klasser. Gustav Skagerling har regelbundet varit målvaktsinstruktör en
funktion som blir ännu viktigare under nästa läsår.
Lektionerna inriktas på den individuella färdigheten. Syftet med utbildningen är, att
eleverna skall ha nått elitmässiga kunskaper när de tar studenten. Eleverna skall via
de teoretiska lektionerna fått goda kunskaper om hälsa, kost, handbollsteori och
ledarskap.
Rune Löfstrand går i och med vårterminens slut i pension från sitt arbete som
Verksamhetsansvarig för NIU på Alströmergymnasiet. Rune gedigna arbete för att
hålla ihop verksamheten kommer att saknas av oss i NIU Gruppen. Skolan har inte
aviserat hur man avser lösa frågan om ersättare.

NIU Handboll har ny revision hösten 2018 av Classe Carlsson från SHF. Det blir
fjärde gången som revidering av verksamheten sker. Den kommer förhoppningsvis
bli lika bra som de tre tidigare.
Två till tre gånger om året träffas mentorer, instruktörer, elevhälsa och
verksamhetsledning, under ”Time Out”, för att diskutera eventuella problem som kan
finnas för vissa elever. Det ger också en möjlighet att få till en åtgärdsplan för att
motverka problem.
NIU Gruppen har under året inlett ett samarbete med SISU, som syftar till en
långsiktig utveckling av NIU Handboll. Projektet är uppdelat i ett flertal olika
delprojekt, såsom Eleven i centrum, Elevboende, Rekrytering, Kommunikationsplan,
Tjejspåret, Ledare/Tränare och Internationellt samarbete. Högsta prioritet har legat
på Elevboende.
NIU Handbolls hemsida har under året kontinuerligt uppdaterats med information och
nyheter. Det finns en uppdaterad länk till Alströmers NIU hemsida via AHKs hemsida.
NIU Gruppen har nu varit verksam i 7 år och haft 80 månadsmöten under den
perioden. Gruppen jobbar med verksamhetsutveckling, boende för elever som
kommer utifrån, marknadsföring av NIU och uttagningarna till kommande läsår.
Internationellt utbyte med Elitskolan SLZB i Berlin 2017.
Det internationella utbytet (Växel Berlin) har under perioden fortsatt enligt det avtal
som tecknades under 2014 mellan den tyska ”Elitskolan SLZB ” (Shul–und
Leistungssportzentrum Berlin) och Alströmergymnasiet, Alingsås. Avtalet omfattar
sportligt utbyte (handboll) /skol-aktiviteter/ kulturella inslag samt social gemenskap
mellan elever och ledare.
Besök i Alingsås
Den 5–9 september 2017 hade vi besök från skolan i Berlin. 20 elever samt 4 ledare
besökte Alingsås och tog del av ett genomarbetat program. Ledare samt eleverna
inkvarterades på Hjälmareds Folkhögskola i Alingsås. Frukost samt några middagar
intogs på Hjälmared. En exotisk miljö för flera av de tyska eleverna. Luncherna
intogs på Alströmergymnasiet. Mixade träningar där våra egna ledare Torbjörn
Johansson / Peter Hafström samt AHK:s huvudtränare Mikael Franzen och Karen
Brødsgaard svarade för teknikträningen. Deltagande i några lektioner i tyska blev ett
uppskattat inslag för våra gäster.
En trevlig grillkväll på Hjälmared arrangerades där Alingsås Kommun stod som värd
blev mycket trevligt och väl genomfört.
En ”handbollslandskamp” i Nolhaga slutade detta år med seger för Alingsås.
Flera träningar arrangerades för våra tyska vänner som hanterade dessa på egen
hand. Som avslutning på besöket besökte gruppen Göteborg.
Besök i Berlin
Som en del av avtalet åkte den 9–12 dec. 2017. (2 flickor / 11 pojkar) samt 6
instruktörer/ledare/lärare till Berlin. Detta besök i Berlin var 4:e gången som
Alströmergymnasiets NIU 2:or besökte Berlin. Morgonträning med Füchse’s egen
elit-tränare Max Rinderle hanterade det sportsliga. En som vanligt uppskattad tuff
träning där åter elever och ledare mixades på ett socialt och sportligt sätt.
Besökets inledes med en match mellan Füchse Berlin – Melsungen - en match i
klassiska ”Max – Schmeling Halle” med plats för 10 000 åskådare.
Ett fanstatiskt arrangemang från våra värdar med gästfrihet och ett mycket vänligt

bemötande.
Under besöket i Berlin gjordes bl.a. ett besök på Riksdagshuset samt en
stadsorientering där eleverna mixades i ty/sv lag innan de tog sig runt bland kulturella
och sociala sevärdheter. Besöket i skolan blev lyckat då eleverna mixades i olika lag
och spelade olika spel samt bakade pepparkakor. Rundvandring 2 o 2 på skolan blev
bra genomfört. Ett intervju-möte med den som vanligt positive Füchse spelaren
Mattias Zackrisson blev ett kul inslag för våra handbollselever.
Vi som arbetar med projektet ”NIU Elithandboll Alingsås - SLZB Berlin” vill åter
framföra ett stort tack till Sparbanksstiftelsen i Alingsås för förståelse samt visat
intresse och stor vänlighet i samband med detta utbyte. Vi blir alltid mycket väl
bemötta med våra frågor och svar samt vid besök.
Stort tack även till Alingsås HK för intresse och deltagande i projektet.
/ Ulf Granander & Håkan Jedemark

MARKNADSKOMMUNIKATION
Årets arbete med marknadskommunikationen har inneburit ett utvecklat samarbete
med klubbens partner Bobby Bannister. Likt tidigare år har fokus legat på att locka
fler att gå på handboll i Estrad.
Exempel på aktiviteter som genomförts under året:
•
Säsongsbiljettannonsering
•
Elitlaget delade ut säsongsbiljetter efter Fahlgrens Minne
•
Matchaffischering för både herr och dam flertal ställen
•
Synlighet digitalt: Endorfin, Vimpeln
•
Matchklappa
•
Matchprogram ”mini”
•
E-brev innan match
•
Matchannonser AT, dubbla och senare del av säsongen halvsides
•
Aktivitetsannons AlingsåsKuriren 4 ggr
•
Annonsering via Facebook, ahk.nu, twitter
•
Prenumerera på kalender till sin mobil via hemsidan
•
Föreningsbiljetter lokalt och regionalt
•
3 infartsskyltar sk bockar
•
”Matchdag”-banderoll infart till Alingsås mot centrum efter Stures
Vi har trots våra aktiviteter och idogt kämpande inte lyckats uppnå våra mål för
publikintäkter denna säsong. Till nästa säsong kommer det att göras en stor satsning
på en digital plattform som kommer att hjälpa oss i marknadskommunikationen för att
få tillbaka publiken till våra matcher och vårt mål på sikt om 2000 besökare per
match.
/ Christer Mårtensson

MATCHARRANGEMANG
Helt enligt spelplan har vi på hemmaplan genomfört:
16st Seriematcher
3st Kvartsfinaler (Ystad IF)
2st Semifinaler (HK Malmö)

Precis som förra året så blev det en mix av HP-matcher i Nolhagahallen och Estrad.
Dessvärre erbjöds ej något spel i EHF-Cupen denna säsongen,så där får vi passa!
På övrigt-kontot ligger ju alla event som vi hjälpt Jonas Fredman med och de är
många under vissa perioder där KRAFTEN från vårat gäng behövs.
Vi har också under året haft en del samlingar med U18 landslaget under Dennis
Sandbergs ledning, väldigt trevligt
Vi har varit aktiva inom POTATISCUPEN som en viktig kugge!
Tro det eller ej, men vi fick avsluta året med en SM-final trots allt. AHK fick frågan om
att förstärka organisatoriskt kring säkerheten på SM-finalen, vilket vi givetvis tackade
ja till. Undertecknad + 3 personer till från matcharrange-mangsgruppen svarade för
säkerheten på golvet i Scandinavium den 10 maj.
Jag kan inte låta bli att beröra det faktum att jag själv inte kunnat vara med så mycket
som jag tänkt mig pga sjukdom. Och där vill jag tydligt rikta ett stort tack till alla som
stöttat och hjälpt mig under denna period, det var nog inte självklart att det skulle
lyckas har jag fått lära mig under resan. Ingen nämnd och ingen glömd.
Ni är som alltid: BÄST FÖRE, BÄST UNDER, BÄST EFTER!
TACK för att ni finns.
/ Magnus Löfström

BLÅLJUS
Under hemmamatcherna har vi åter stått på läktaren och stöttat och hejat fram laget.
Ekonomin grundläggs genom medlemsavgifter och försäljning på bussar. I år blev det
9 Blåljusresor varav två till Ystad (kvartsfinaler) och tre till Malmö (semifinaler).
Vi är alltid stolta över killarnas fantastiska insats under säsongen och tackar för en
fantastisk säsong med spännande slutspel.
Vi ser fram emot att finnas på läktaren och stötta dem under nästa säsong
tillsammans med er och vill du vara en del av oss i styrgruppen så är ni varmt
välkomna. Vi behöver fler som engagerar sig! Till syvende och sist är det nämligen vi
alla som tillsammans skapar den magiska stämningen.
/ Blåljus - Amy, Albin, Mathilda, Therese & Heather

POTATISCUPEN
För 39:e året arrangerades Potatiscupen. Tävlingsledningen har bestått av Christer
Mårtensson, Lena Lindqvist, Magnus Löfström och Maria Sundén.
Cupcentrat – Årets Cupcentra flyttades med bara en månad kvar innan cupstart till
Innegolfens lokaler vid Vittraskolan tack vare ett välkommet erbjudande av TBgruppens Niklas Andreasson. En fantastisk lokal på alla sätt och ekonomiskt slapp vi
därmed hyra ett golv för 50.000 SEK för att täcka isen. MARAB hjälpte till att öppna
upp en del av väggen och Alingsås Golfklubb lånade ut delar av sin utrustning.

I år hoppade vi över ”Aktivitetszonen” med dess tidigare populära karaoke. Ingen
efterfrågade detta och vi inser att fokus kan läggas på annat.
Utställare var ”Kakservice” som vi bemannade själva. I samarbete hade vi både
”Hemliga Klubben” som deckarapp och Voltflip, granne med Cupcentrat. Väldigt
trevliga samarbeten som vi hoppas kunna utveckla till kommande år.
”Medpro Clinic Noltorps VC” ställde upp med en sjukgymnast både lördag och
söndag, men efterfrågades mycket mer.
”ISS” med Jonas Mårtensson, som blev magsjuk fredag och hastigt fick ersättas av
Anna Andersen från ISS Göteborg, ansvarade för matserveringen i ”Cupmatsalen”.
Vid denna upphandling tillfrågades Fredrik Järås av Potatiscupen att vara en
mellanhand till undertecknad och ISS under helgen, vilket var oerhörd turligt då läget
blev kritisk vid ett flertal tillfällen.
Till vår fantastiska hjälp fanns också Carola Kjellén & Heather Andersson som gång
efter annan fick försöka rätta upp flaskhalsar och ordning & reda i matsalen. Alla våra
minibusschaufförer fick ställa upp med sysslor som aldrig tidigare innefattats i det
jobbet. Lennart Anderberg, Ove Blomgren & Göran Sveningsson framför allt åkte i
skytteltrafik för att komplettera med mat.
Efterarbetet med samtal mellan Potatiscupen och ISS har varit mycket goda och det
har grundlagts en möjlighet till samarbete ännu en gång trots de kritiska lägen som
uppstod. Stort tack till framför allt Terese Törnqvist på ISS för den dialogen.
Intersport Göteborg stod åter för ”Cupshopen” och bl.a. trycktes cuptröjorna upp där
på plats.
I övrigt hade vi som alltid ”Receptionen”, där Agneta Carlsson fanns under fredagen
och som med stor rutin checkade in övernattande lag.
”Kiosk” fanns även det i cupcentrat, men med avsaknad av intilliggande spelhallar
blev den lite överbemannad.
Ledarträff – Arrangerades av Harrys och cirka 60 ledare besökte Estrad Alingsås
och åt gott av buffén.
Disco – Hölls samtidigt i Estrads foajé där Livetech levererade ljud och ljus. DJ var
Heidir Istefan. I år delade vi upp åldern i tid,
Spelhallar att nämna – Nolhagahallen stod i år som ny finalarena. Nya Tennishallen
hade två stora spelplaner & en minihandboll. Samma fördelning i Tångahallen.
Fortsatt samarbete med IK Baltichov i Förbo- och Hjällsnäshallen samt Vårgårda
Kommun med Sporthallen.
Finaler: Tommy Grapenholm, Fredrik Grill och Martin Larsen ihop med Sportsground
sände söndagens finalmatcher i Estrad Alingsås och Nolhagahallen direkt via WebbTV, vilket är ett mycket uppskattat inslag. Väldigt bra bildåtergivning och med
elitlagets insats som kommentatorer är matcherna väl värda att se på i efterhand på
Youtube.
Domare: Domaransvariga i år var Lina Murro & Helena Johansson. Ett stort
förarbete för att få ihop det följdes upp av en oerhört intensiv och hektisk helg.
Dessutom som deltog vi för tredje året på raken i projektet ”Respect the Referee” i
regi av Svenska CupTouren där även Gustav Åstrand var mentor för domarna.
Partners till ”Respect the Referee” var PEAB, Sparbanken Alingsås och Vimpeln.

Därmed vill vi avsluta årets verksamhetsberättelse med ett riktat och stort tack till
alla som redan omnämnts samt till övriga Potatiscuppartners, föräldraansvariga,
föräldrar/anhöriga i våra lag som ställt upp med pass, arrangörspersonal, dam- och
herrjuniorer, HP Alingsås, elitlaget, våra hallchefer som i år bestod av AHKs damlag,
nystartade HP Alingsås dam, A-pojks föräldrar (Vårgårda Sporthall) samt Jüri Aadli
och Mia von der Luft.
Vilket gäng vi var i årets Potatiscup! Ni är alla så oerhört viktiga för att vi skall kunna
ge Sveriges – och Nordens – ungdomar en helg att minnas.
Tävlingsledningen / Maria Sundén

PARTNERGRUPP
Sponsorintäkterna ökade återigen under 2017 – 2018. Detta skapar en trygghet i
föreningens arbete. Vi har idag cirka 115 paketsponsorer.
Vi satte en tuff budget för året med en ökning på 400.000 på föregående års utfall.
Totalt hamnade våra partnerintäkter på dryga 7.000.000 vilket innebär att vi klarade
den tufft satta budgeten på 6.800.000 med råge. Vi sålde dessutom slutspelsreklam
på de tre kvartsfinalerna samt de två semifinalerna för cirka 400.000 att mycket bra
tillskott i slutet av säsongen.
Christer Mårtensson varit ansvarig för sponsorgruppens verksamhet och tillsammans
med Roland Johansson, Anders Heleander och Lena Lindqvist bildat en
ledningsgrupp för arbetet. Följande har, utöver redan nämnda varit med och bidragit
till det fina resultatet: Rolf Wifstrand, Melker Härnälv, Sam Ranch och Kent Nilsson.
Stort tack till er alla.
Under året har vi också haft en grupp som jobbat med att driva och vidareutveckla
vår partnerlounge i samband med våra Elitmatcher samt ett antal aktiviteter för våra
partners. Den gruppen har bestått av Christer Gustafsson, Magnus Borg och Melker
Härnälv. Stort tack för ert fina jobb. Nytt för säsongen är att vi startat upp en grupp
som jobbar med partnerresor. Till kommande säsong kommer detta jobb att utökas
och intensifieras. I denna grupp har Johan Hagström, Lars Gedda, Per Aversund och
Karin Axelsson ingått. Tack för ert fina jobb.
Säsongen 18/19 innebär en fortsatt expansion av produktutbudet och mötesplatser
för våra partners.
Vi har inlett arbetet med att förstärka våra erbjudanden samt att ge våra partners ett
större mervärde. Helt enkelt förbättra vårt partnerskap.
Målet för 18/19 är satt tufft med en ökning på 3 % jämfört med årets utfall. Tufft mål
men det skall vi klara med hjälp av våra trogna och givmilda partners.
Stort tack till alla som stöttat oss under 2017-2018. Utan er kan vi inte ha vår fina
verksamhet med både Elit och bredd.
/ Christer Mårtensson

PARTNERAKTIVITETSGRUPPEN
Gruppen har bestått av Melker Härnälv, Magnus Borg samt Christer Gustafsson
(ansvarig och sammankallande).
Gruppen har i huvudsak haft till uppgift att skapa och genomföra aktiviteter för att i så
hög grad som möjligt visa på AHK:s seriösa inställning och uppskattning till sina
partners och med det bidra till att behålla och även ge bättre förutsättningar att öka
antalet partners och med det de ekonomiska intäkterna.
Aktiviteterna har haft som målsättning att präglas av kvalitet och de värden som AHK
står för. Med det skall AHK framstå som en attraktiv klubb och ett självklart val att
sponsra i dag och i framtiden.
Aktiviteterna har med tidigare års erfarenheter med några få undantag begränsats till
att genomföra möte inför hemmamatcher i vår partnerlounge i Estrad Alingsås foajé.
Vid samtliga tillfällen har Harrys levererat och serverat dryck med tilltugg. Förutom
detta så genomförs intressanta intervjuer med båda lagens tränare. Vid några
tillfällen har även andra personer med koppling till handboll intervjuats.
Totalt har det under säsongen 2017/2018 spelats 21 hemmamatcher. Vid varje
tillfälle, förutom matchen strax före jul, har vår lounge varit öppen för våra partners.
Inför ”julmatchen” serverades ett julbord på Grand Hotel i stället för loungen i Estrad.
Totalt har 2674 gäster varit på plats inför hemmamatcherna. Detta ger ett snitt på
drygt 127 gäster per tillfälle. Säsongen 2016/2017 var snittet 123 gäster.
Inför säsongsstart hösten 2017 bjöds våra partners in till säsongs-kickoff på Grand
Hotel. Totalt 104 gäster var på plats vid detta tillfälle. Klubbens ordförande
informerade och såväl tränare som dam och herrspelare presenterades.
Ett frukostmöte genomfördes i mars 2018 hos Harrys med start 08.00 och avslut
09.30. Mötet inleddes med en lättare frukost och fortsatte sedan med att vår tränare
Mikael Fransén bland annat informerade om förutsättningarna inför slutspelet. 31
gäster var på plats vilket i motsatts till andra aktiviteter visar på ett svagt intresse för
denna mötesform.
Säsongen avslutas med partner lunch hos Harrys 22/5 där vi förväntar oss ca:100
gäster. Klubbchefen kommer att informera, Mikael Franzén sammanfattar säsongen
och ny assisterande tränare och nya spelare presenteras.
/Christer Gustafsson

AHK INTEGRATION
Detta projekt syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK kan göra för
Alingsås när det gäller den stora utmaningen med integration av nyanlända. I
projektet verkar nio ideellt arbetande AHK:are. Projektet har fyra delar:
• Handboll: Under tiden som projektet pågått har vi haft ca 850 (400 under
säsongen 2017-18) besök av nyanlända som varit en del av publiken vid våra
hemmamatcher i Estrad Alingsås och Handbollsligan.
• Studiebesök/företagsgruppen: 15 studiebesök har genomförts på ett för
deltagarna framgångsrikt och givande sätt. Företagsgruppen, bestående av
sex av kommunens största företag, har träffats sex gånger sedan
projektstarten.

•

Fadderverksamhet: 20 personer är för tillfället engagerade som faddrar. I
samarbete med Hjälmareds Folkhögskola arrangeras stödträffar med
faddrarna var sjätte vecka. Under året har samarbete inletts med
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inletts. Även denna grupp bjuds in
till stödträffarna. Noterbart är att AHK i projektet tagit ansvar för
administrationen av fadderverksamheten i Alingsås kommun.
• Upplysning/dokumentation: Målet är att på olika sätt dokumentera hur
Alingsås och därmed AHK tar ansvar för integration av nyanlända. Genom
projektet vill vi öka medvetenheten i den egna verksamheten avseende
utmaningen att integrera nyanlända.
Delprojektet deltog under hösten i Bokmässan Göteborgunder rubriken ”Vi skriver en
bok”. Andra aktiviteter är ett ”Kulturmöte” där klubbens elitspelare mötte individer
med utländsk bakgrund. Under våren arrangerades en föreläsning med före detta
polisen Mustafa Panshiri med rötterna i Afghanistan. Mustafa föreläste såväl för
nyanlända som för faddrar/Goda Krafter.
/ Lennart Anderberg
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Riktlinjer för valberedningens arbete i Alingsås
Handbollklubb (nedan kallat AHK)
En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra
valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.
Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla
en fungerande styrelse, som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet
framåt.
Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen, och vars uppdrag är att från den stund
den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och
förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på stämman. Dess uppdrag är att på
nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, kompetenta revisorer och
eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna för AHK.
Valberedningen tillsätts av årsmötet. Det tillhör god sed inom föreningslivet att en
valberedning inte föreslår sig själv. Valberedningen föreslås på stämman. Styrelsen
förarbetar dessa val och föreslår namnen för årsmötet. Årsmötets röstberättigade deltagare
kan också föreslå namn. Valberedningen väljs sedan av årsmötets röstberättigade
medlemmar.
Sammankallande i valberedningen väljs på två år.
Valberedningen är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och
rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En
valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan till exempel inte förhandla
med kandidaterna om arvoden och dylikt.
Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur,
arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom AHK och i Alingsås. Att
sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag och ska tas på allvar.
För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte.
Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande, vilken
utses av årsmötet.
Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här:
1. Undersökning: Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta,
synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande
stadgeförändringar med mera som leder till nya behov eller på annat sätt kan
påverka valen.
2. Analys:
• Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år?
Vilka kandiderar igen? Vilka har dålig närvaro eller har suttit för länge?
• Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta. Diskutera antalet
ledamöter och ersättare i styrelsen utifrån vad som ryms inom stadgarna.

3. Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper
och kompetenser behöver de som individer och som grupp?
4. Kontrollera kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla
verkligen har möjlighet och vill kandiderar. Intervjua kandidaterna.
5. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
6. Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv eventuellt en
motivation för var och en av dem som kan presenteras på årsmötet.
7. Representant för Valberedningen framför förslaget på årsmötet jämte förslag om
antalet ledamöter och ersättare. Motivera det.
8. Gällande stadgar följs. Från 2013.05.29 gäller att styrelsen ska bestå av ordföranden
jämte minst sex och högst åtta ledamöter, varav en är av årsmötet vald kassör.
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ordförande och kassör är två
år. Hälften av ledamöterna väljs enligt stadgarna på två år, resterande på ett år.
Valberedningen har också att föreslå två revisorer och en revisorssuppleant.
Mandattiden för dessa är ett år.
På årsmötet väljs även ledamöter i dam- och ungdomssektioner. Dessa föreslås av
styrelse och väljs av på årsmötet röstberättigade deltagare.
Sammanfattningsvis ska valberedningen föreslå en styrelse och andra funktionärer som den
tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte lägger ett tillräckligt stort engagemang
bör inte förslås igen om inte särskilda skäl föreligger. Styrelsen bör minst vartannat år ha
någon nyvald i styrelsen. Det är också valberedningens skyldighet att planera valen så att
inte alla styrelseledamöters mandatperiod avslutas samma år.
Valberedningsarbetet arvoderas inte.
Detta förslag till riktlinjer för valberedningens arbete är framlagda som förslag för årsmötet
2018 av innevarande års valberedning, Melker Härnälv, Anders Atterling och Anna-Karin
Jansson.
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