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FÖRENINGEN GEMENSAMT 

Styrelse 

Styrelsen för föreningen har under kalenderåret 2020 bestått av följande personer: 
  
Johanna Vilhelmsson  Ordförande                           
Lena Johansson                    Ledamot                           
Evy Grad                               Ledamot 
David Persson                      Ledamot/kassör 
Mikael Garpebring                    Verksamhetsrepresentant/fotboll 
Sara Johansson                    Verksamhetsrepresentant/innebandy 

  
Alexander Lindgren          Adjungerad, Föreningskonsulent 
Kalle Öhlund   Adjungerad, vikarierande Föreningskonsulent 
 

 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Föreningens årsmöte hölls 
den 31 mars 2020. 
 
 

Medlemmar   
Under 2020 har vi haft 916 aktiva medlemmar i våra lag och arbetsgrupper i föreningen. 331 
var kvinnor (ca 36%), 586 var män (ca 64%). 164 personer har engagerats som 
verksamhetsledare medan aktiva spelare utgjordes av 742 personer. Av aktiva spelare var det 
287 st kvinnor (39%) och 455 män (61%). 
  
Kansliet 
Kansliet har under året bemannats av: 

• Alexander Lindgren 100% (föräldraledig augusti – december), Föreningskonsulent 
• Kalle Öhlund 100% under juli-december, vik. Föreningskonsulent 
• Andreas Ågren 100% delat med IBK Dalen och Umedalens IF, Ungdomsutvecklare 

Vaktmästare: 
• Leif Johansson, 25% (sjukskriven 200330-201102) 

  
Under året har Andreas i grunden arbetat helt från idrottshallen Musköten, Alexander/Kalle 
arbetat ca. 80% från Musköten och 20% på vårt kansli på Grubbe. Leif har varit helt baserad 
på Grubbe. Detta speciella år har det även blivit en hel del hemmaarbete för personalen samt 
att tiden på Grubbe ökat då det varit färre personer i omlopp där.  
  



 

 

Verksamheten 
Föreningens verksamhet har som vanligt bedrivits i de två idrotterna, fotboll och innebandy 
(se respektive verksamhetsberättelse). Verksamheten har dock inte alls varit som vanligt 
2020, då Covid-19 började spridas i mars, vilket gjorde att innebandysäsongen avslutades i 
förtid och fotbollssäsongen dröjde lite innan vi visste om den kunde starta över huvud taget. 
Alla matcher som har spelats har spelats utan publik och inomhusidrotten har så påverkats 
mest, då innebandyspelandet avbröts helt även sista veckorna på året på grund av en återigen 
ökande smittspridning. Föreningen har självklart tappat många intäkter på grund av detta, 
samtidigt har vi även lite minskade kostnader, vilket gjort att vi inte drabbats så hårt 
ekonomiskt i år. Vi räknar dock med att vi får ett tuffare 2021, då vi i vanliga fall har en Nolia-
mässa med stora intäkter för föreningen som helhet.  
  
Under året har föreningen som tidigare haft ansvaret för Umeå kommunfotboll där våra 
föreningskonsulenter ansvarat för administrationen. 
 

Tillsammans med Umedalens IF och IBK Dalen har material tagits fram under året för att 

utbilda ledare och aktiva i föreningens värdegrund. Utbildningar och lärgrupper har anordnats 

i samarbete med de lokala idrottsförbunden och RF-SISU Västerbotten. Under året har det 

varit olika former av verksamhetsbesök, då riktlinjerna möjliggjort det har Andreas varit ute 

och besökt verksamheter fysiskt och annars haft digitala träffar med ledare och 

föräldragrupper. Ett tema vid träffarna har handlat om hur vi gör de aktiva mer delaktiga i sin 

verksamhet för att skapa en trygg, inkluderande och rolig idrottsmiljö. Andreas har också varit 

delaktig i de samtal som funnits runt föreningens lag och deras planer för framtiden och varit 

med i diskussioner kring samarbeten. Andreas har också varit i samtal med andra föreningar 

och föräldrar då aktiva sökt till eller från föreningen enligt det förhållningssätt som föreningen 

och respektive idrottsförbund tagit fram. 

  
Stipendier 
På årsmötet 2020, som delvis genomfördes digitalt blev följande stipendier utdelade för 
verksamhetsåret 2019: 
  
Nils Svanholms ungdomsstipendium tilldelades: 
Heléne Andersson, lagledare P05, föräldrasamordnare P09 

Birger och Astrid Öhmans Jubileumsfond tilldelades: 
Jimmy Andersson, Innebandy P05. 
Logen Fridsbandets Gåvostipendium tilldelades: 
Johanna Vilhelmsson, ordförande i föreningen  
Goffe Erikssons ungdomsstipendie för fotbollsspelare tilldelades: 
Amanda Asplund i fotbollslaget F07. 
  
SSK-ambassadörer och arbetsgrupper 
Under 2020 blev nästan alla ambassadörsträffar inställda på grund av pandemin, men några 
av grupperna hann ändå med en del.  
  
 
 



 

SSK-dagen 

Planen var så klart att fortsätta anordna SSK-dagen och göra den ännu bättre år 2. Tyvärr fick 
vi ställa in arrangemanget på grund av Covid-19-pandemin. 
  
Sociala medier  
Gruppens syfte är att med hjälp av sociala medier sprida arbetet som genomförs i föreningen 
och ute i lagen. Detta arbete har kunnat fortsätta under året och fokus har varit att synliggöra 
bra exempel på olika träningsformer, pepp till spelare och tränare och för att nå ut med 
information till våra medlemmar. Denna kommunikation har varit ännu viktigare när vi inte 
kunnat mötas på samma sätt som vanligt.  
  
Anläggning, Levande Grubbevallen 

Föreningen hade som målsättning att under 2020 genomföra en satsning för att alltid ha en 
bemannad kiosk på helgerna under fotbollssäsongen på Grubbevallen. Många förberedelser 
hann genomföras. Kiosken är städad och en inventering är gjord, men eftersom vi inte kunde 
ha någon publik under säsongen så hade vi inte öppet kiosken en enda gång. Vi hoppas vi kan 
ta nya tag under 2021 

  
Anläggning, Åtgärder på Grubbevallen 
Den fjärde gruppen av SSK-ambassadörer har under 2020 genomfört sina mål som var att sätta 
upp nya luckor på kiosken, samt införskaffa rep för att enkelt måtta upp “fem mot fem” -och 
“sju mot sju”- planer. Utöver detta har även föreningens förrådsutrymmen städats upp och 
tydliggjorts. Via projektbidrag från RF-SISU Västerbotten har vi bl.a kunnat införskaffa ett antal 
bänkbord för att möjliggöra corona-anpassade mötesplatser utomhus i närhet till 
verksamheten. I förlängningen ska dessa även kunna utnyttjas för ökad trivsel som åskådare 
på Grubbevallen. Kommunen såg även under året till att fräscha upp omklädningsrummen 
något samt måla byggnaden. Arbetet med att förbättra Grubbevallen utifrån verksamhetens 
behov fortsätter under 2021 i tät dialog med kommunen som anläggningsägare. 
 

Fastigheten/Anläggning 
Föreningens vaktmästare Leif har under 2020 varit sjukskriven en stor del av året. Utan honom 
på plats har vi köpt enstaka städtjänster för att hålla efter våra lokaler på Grubbe. Med Leif 
återhämtad och tillfrisknad efter sjukskrivningen ser vi åter igen fram emot kanslilokaler i 
toppskick och en hjälpande hand vid fotbollsanläggningen för att hålla det snyggt och prydligt 
vid kiosk och förråddslokaler under 2021.  
Kanslilokalerna har hyrts ut väldigt sparsamt under året, även detta på grund av Corona-
restriktionerna. Vissa perioder har vi stängt samlingslokalen helt för externa och interna 
bokningar. Däremot har vi hyrt ut en kontorsplats till Svenska Simförbundet, då vi har ett fint 
kontor som stått tomt, med få arbetskamrater vilket funkat bra även i en pandemi.  
 
Under året har vi intensifierat föreningens lobbyverksamhet, främst gentemot kommunen, för 
att förbättra träningsmöjligheterna inom vårt upptagningsområde. Främst med en önskan att 
anlägga ytterligare konstgräsytor för fotbollsverksamheten men även för att säkerställa god 
tillgång till inomhushallar för innebandyverksamheten. Både via tjänstemän och 
förtroendevalda har vi framställt våra önskemål om nya idrottsytor inom närområdet. Vi ser 
stora framtida utmaningar med att kunna bedriva vår verksamhet på ett tillfredsställande sätt 
på befintliga idrottsanläggningar. Detta då vi har ett ökande medlemsantal och vårt 



 

upptagningsområde växer med flera planerade nybyggnationer för bostäder. 
 
Material 
 Samarbetet med Intersport har under året fungerat på ett tillfredsställande sätt där 
beställningar och leveranstider har följt vad som garanterats oss. Under pandemin så har både 
vi och Intersport fått ställa om en del i planering och hantering av klädbeställningar. Från att 
mycket tidigare skett via fysiska utprovningstillfällen för flera lag samtidigt, har vi i år använt 
oss mer av den webshop vi har hos intersport.se. Utprovning har antingen skett i mindre 
grupper inom laget eller direkt av respektive individ i Intersports butik på Mariedal.      
  
Utbildning  
Föreningen har under 2020 genomfört och erbjudit tränar- och ledarutbildningar till 
aktivitetsledare inom föreningen, har ledare getts möjlighet att gå den nya tränarutbildningen 
från SIBF samt de utbildningar som VFF anordnat. I samverkan med VFF erbjöds det fyra 
tillfällen praktiska utbildningar med en lokal fotbollsutvecklare. Nya ledare har fått en 
introduktion inför starten av sin säsong, idrottspsykologiutbildning i samverkan med Umeå 
Universitet samt att utbildningar getts digitalt med möjlighet att göra delar då ledaren har tid, 
till följd av pandemin, vilket har kommunicerats ut till ledare.  
  
Ekonomi 
I slutet av 2019 inleddes ett arbete mellan de ekonomiansvariga i verksamheterna, kassör och 
föreningskonsulent för att se över hur ekonomistyrningen ska ske i föreningens båda 
verksamheter. Ett förslag på ekonomistyrning har under året redovisats för styrelsen där 
förändringarna avses genomföras under 2021. Förslaget som tagits fram avser skapa en röd 
tråd genom hela föreningen och underlätta för alla lag och verksamheter. Ekonomistyrningen 
utgår ifrån respektive sektion och har ambitionen att skapa en lång och trygg ekonomisk 
trappa som möjliggör ett livslångt idrottande för våra barn och ungdomar. 
 

Utöver kansliets arbete har den löpande bokföringen samt årsbokslut likt tidigare år köpts in 
via Idrottsservice AB. 
  
På intäktssidan är de största posterna för föreningen medlemsavgifter, ersättning för arbete 
utfört för Kommunfotbollen. På kostnadssidan är de största posterna personalkostnader, 
redovisningskostnader samt kostnader för vårt kansli.  
 
Under året har vi tagit del av det statliga permitteringsstödet för vår barn- och 
ungdomsutvecklare under perioden april-september. Vi har även tagit del av 
Kompensationsstöd – Corona från RF kopplat till uteblivna arrangemang under sommaren 
(Nordic Top 12, Fotbollsskola, SSK-dagen) samt stöd för Bibehållen verksamhet under 
Coronatider från RF-SISU Västerbotten.  
 

 
 
 
 
 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEBANDY 2020  
 

Innebandyverksamheten har som resterande av föreningens aktiviteter påverkats väldigt 
mycket av pandemin. 14 barn- och ungdomslag var verksamma i seriespel och träningar under 
våren. 16 barn- och ungdomslag inledde säsongen 20/21 med träning och seriespel men på 
grund av ökad smittspridning stängdes de kommunala serierna ner i början av november. 
Restriktionerna hindrade även dem födda tidigare än 2005 att träna inomhus i 
föreningssammanhang.  Vid ytterligare restriktioner i mitten av december hindrades samtliga 
lag inom föreningen att träna inomhus. Ljusglimten i tunneln har under pandemins gång varit 
att följa lagens många goda exempel på kreativitet och rörelseglädje då dem har funnit nya 
sätt att röra på sig tillsammans. 
 
Damlaget spelade under säsongen 19/20 i division 1. Inför säsongen 20/21 var laget tyvärr 

tvungen att lägga ner sin verksamhet på grund av för få spelare i truppen. Majoriteten av 

spelarna har inför säsongsstart gått till andra föreningar för att fortsätta spela i division 1.  

 

Musköten har under året fungerat som hemmahall för seniorerna samt för många av våra 

barn och ungdomslag. Flera av våra yngre lag återfinns på Grubbe och det sker även 

träningsverksamhet i andra närliggande gymnastikhallar. Sandåkerns SK och IBK Dalen har 

fortsatt sitt samarbete för Pojkar födda 04 där spelarna med högre ambitioner även har 

möjlighet att få träningstid med Dalens JAS-lag och H1. Även Pojkar födda 05 har ett 

samarbete med Dalen för att deras spelare ska ha möjlighet att träna med Pojkar 04.  

 

Likt tidigare år har Bolleken haft ett stort intresse med ett 60-tal barn och många engagerade 

föräldrar. Under hösten 2020 var det barn födda 2014 som blev inbjudna till bollek. Varje 

lördag har barnen samlats för träning med fokus på rörelselek där den bollsport som testats 

bytts ut med jämna mellanrum. Innebandy, fotboll, basket och handboll är några av idrotterna 

som barnen fått testa på men där hinderbanor och olika typer av lekar också varit ett stående 

inslag i träningen. Vi försöker hela tiden jobba för att all vår verksamhet för barn och 

ungdomar ska genomsyras av rörelserikedom, vilket betyder att vi på alla sätt arbetar för att 

våra aktiva utvecklar rörelsefärdigheter, självförtroende och inre motivation (en passion) att 

röra på sig. På grund av den ökande smittspridningen i samhället ställde bolleken in sin 

verksamhet i början på november och resterande av året. 

 

 
 
 
 
 



 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOTBOLL 2020      
 
Fotbollssäsongen 2020 blev inte som vanligt. Corona-pandemin som drog in över världen 
förändrade stora delar av den planerade säsongens aktiviteter. Bland annat valde föreningen 
ställa in den årliga fotbollsskolan i samband med skolavslutningen samt pausa all 
kioskverksamhet på Grubbevallen. Men trots detta så ser vi med stor tillförsikt på framtiden 
och vad vi tillsammans kan åstadkomma. 
 
Herrlaget, under namnet Sandåkernkamraterna, spelade under säsongen i div 4 södra där 
laget landade på en sjundeplats när säsongen summerades. Ytterligare ett lag i 
Sandåkernkamraterna fanns att hitta i division 5 södra, där en tredjeplats tillslut bärgades. 
Cirka 60 spelare och ledare har deltagit i säsongens träningar och matcher, vilket är otroligt 
glädjande. 
 
På juniorsidan deltog Sandåkerns SK med två lag i division 2 damjuniorer, där placeringarna 
blev etta och tvåa efter en härlig säsong med idel toppresultat. I damjuniorernas trupp hade 
vi ett drygt 30-tal spelare och ledare. Föreningen ställde även upp med ett lag i P16 Nationell 
där det blev sju segrar av sju möjliga och slutspel där laget till slut landade på en hedrande 
fjärdeplats. Laget innehöll drygt 20 spelare och ledare. 
 
Ett arbete har påbörjats i föreningen med att sätta en långsiktig strategi för hur vi skapar de 
bästa förutsättningarna för ett livslångt idrottande. Ambitionen är att redan från tidig ålder 
visa på de olika möjligheterna som finns i föreningen och hela vägen till vuxen ålder, oavsett 
ambitionsnivå. 
 
Tar vi en titt på våra yngre barn och ungdomslag har vi aktiverat cirka 450 barn och ungdomar 
fördelat på 17 lag. Dessa barn och ungdom har under året stöttats och peppats av drygt 120 
ledare i föreningens färger.  
 
Det blev som sagt ett annorlunda år med en stor påverkan av Coronapandemin. Grubbevallen 
stängdes för föräldrar, släkt och vänner. Restriktioner kring våra matcher och träningar 
påverkade tydligt våra arrangemang och möjligheter att träffas. Men. Tillsammans har vi 
klarat av även detta och med glädje och engagemang har vi skapat nya sätt som gett oss 
fortsatta möjligheter att utvecklas. Men nu fortsätter resan med nya krafter och spring i 
benen – mot 2021! 
 
I vår dagliga verksamhet gör vi vårt yttersta för att under våra träningar och match skapa 
mesta möjliga rörelserikedom. Vilket betyder att vi på alla sätt arbetar för att våra aktiva 
utvecklar rörelsefärdigheter, självförtroende och inre motivation och passion att röra på sig. 
Vi vet hur viktigt det är med en varierad och balanserad träning för våra barn och ungdomar, 
oavsett om man är 7 eller 15 år. 
 
Det arbete som tidigare jobbats fram med Västerbottens Fotbollsförbund kring en gemensam 
avsiktsförklaring och manual gällande tillvägagångssättet vid spelarövergångar för barn under 
15 år är sjösatt. 
 
 



 

 

 

 
TILL SIST vill vi tacka alla medlemmar, inklusive spelare, 
ledare, funktionärer och anställda för de fantastiska 
insatser som ni gjort under detta speciella år!  
 
Vi vill även passa på att tacka er föräldrar, släkt och vänner 
som på nya sätt hejat på oss utanför och runt om våra 
arenor!  
 
Extra tack också till våra samarbetspartners för de bidrag 
som fortsatt skapar möjligheter för ett livslångt idrottande! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


