
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

ÅRSMÖTE 2023-03-07



2

Innehållsförteckning

Sida  Beskrivning
2  Innehållsförteckning
4  Dagordning årsmöte 23-03-07
5  Valberedningens förslag
6-7  Verksamhetsberättelse från styrelsen 2022
8  Verksamhetsberättelse från fotbollsutskottet 2022
9  Verksamhetsberättelse från akademin 2022
10  Verksamhetsberättelse från marknadsgruppen 2022
11-19  Årsbokslut Norrby IF 2022
20-21  Revisionsberättelse 2022
22  Budget 2023



3



Dagordning Norrby IF:s årsmöte
2023-03-07  18:00

§1 Mötets öppnande.
§2  Parentation.
§3  Fastställande av röstlängd för årsmötet.
§4  Val av mötesordförande och -sekreterare.
§5  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§6  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
§7  Fastställande av dagordning.
§8a  Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.
§8b  Resultat och balansräkning för 2022.
§9  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning verksamhet-/räkenskapsåret 2022. 
§10  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§11  Fastställande av budget för det kommande verksamhet-/räkenskapsåret 2023.
§12  Inkomna motioner (1).
§13  Fastställande av medlemsavgifter för 2024.
§14a  Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
§14b  Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
§14c  Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år.
§14d  Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år.
§15  Fastställande av firmatecknare för en tid av ett år.
§16a  Val av revisor för en tid av ett år.
§16b  Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år
§17  Val av valberedning.
§18  Övriga frågor.
§19  Mötets avslutande.
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Valberedningens förslag till Norrby IF:s årsmöte
23-03-07  18:00

Ordförande
Val på ett år:
Fredrik Hjelm, omval.

Ledamöter
Val på två år:
Erlendur Hilmarsson, omval.
Johan Hermansson, omval.
Tinos Lappas, nyval (f.d. suppleant).

Fyllnadsval ett år: 
Stefan Carlén, omval

Med ett år kvar
Ledamöter:
Erika Burén, Jesper Mild.

Kommentarer:
Valberedningen anser att styrelsen representerar en bra bredd på kompetenser. I den finns er-
farenheter från näringsliv, affärsjuridik, föreningsliv på gräsrotsnivå, elitfotboll, samt förståelse 
för det politiska beslutsfattandet.
Med en heltidsanställd klubbchef så lyfts operativa frågor från styrelsens agenda och den kan i 
stället ägna sig åt strategi och övergripande styrning.
På styrelsemötena är David Kryssman föredragande i egenskap av klubbchef.
I och med förslaget att utse Tinos Lappas som ordinarie ledamot består styrelsen av 7 ledamöter. 
Då det är högt deltagande på mötena ser valberedningen inget behov av att utse suppleanter.
Styrelsen eller årsmötet bör utse ny valberedning då undertecknad har beslutat att avsluta upp-
draget.

Carl-Johan Fridén Valberedningens ordförande.
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Verksamhetsberättelse från styrelsen i Norrby IF 2022

Styrelsen för Norrby IF har återigen upplevt ett händelserikt år med stora utmaningar, framförallt 
kring de sportsliga prestationerna och de konsekvenser som de dragit med sig. 
När året summeras finns dock såväl positiva som negativa händelser att belysa. Det som över-
skuggar allt annat är naturligtvis det faktum att representationslaget blev nedflyttade, vilket 
tyvärr får stora konsekvenser för hela föreningen. Sommaren och hösten innebar intensiva sty-
relsemöten där åtgärder för att stoppa den sportsligt negativa trenden diskuterades. Den senare 
delen av hösten och vinterhalvåret, fram till årsmötet 2023, har till övervägande del handlat om 
att anpassa föreningen till nya, och betydligt snävare ekonomiska ramar. De sportsliga motgång-
arna till trots har styrelsen varit tydliga med att uppsatta mål ska kvarstå, långsiktighet måste 
vara en ledstjärna. 

Norrby IFs styrelsen har under 2022 varit intakt sedan 2021 bortsett från en punkt då vice ord-
förande, Björn Lindvall, valde att lämna styrelsearbetet inför årsmötet 2022. Styrelsen valde att 
inte ersätta Björn, utan istället har Stefan Carlén tagit steget från suppleant till ordinarie styrelse-
medlem. Därmed har styrelsen under 2022 bestått av 6 ordinarie ledamöter samt en suppleant. 
Stefan Carlén har tagit rollen som sekreterare samt även kassör.  

Styrelsen har varit väl insatt i de utmaningar som fanns för Norrby IF när årets arbete startade. 
Erlendur Hilmarsson har fortsatt haft förtroende att, i nära samarbete med klubbchefen David 
Kryssman, hantera de sportsliga frågorna. Ordinarie ledamoten Jesper Mild har ansvarat för 
frågor kring ekonomi samt även personal- och rekryteringsfrågor. Erika Burén har haft ansvar 
för evenemangsfrågor och Johan Hermansson främst har tagit ansvar i juridiska frågor. Stefan 
Carlén har ansvarat för frågor kring ekonomi och marknad. Under året har suppleanten Tinos 
Lappas enstaka tillfällen gått in som ordinarie ledamot. Styrelsearbetet inleddes med ett kon-
stituerande möte direkt efter årsmötet den 9 mars under ledning av ordföranden Fredrik Hjelm. 
Han har nu gjort drygt nio år på sin position. Under 2022, har styrelsearbetet återgått till normala 
förhållanden efter pandemin vilket inneburit täta styrelsemöten som hållits på plats i klubbhuset 
på Ramnavallen. Styrelsen har också vid ett antal tillfällen samlats digitalt för korta diskussioner 
i specifika frågor. Samtliga möten under året har inneburit ett stort engagemang från samtliga 
ledamöter och suppleanten. Sammantaget har detta resulterat i att styrelsen har kunnat arbeta 
effektivt. 

Norrby IF har under 2022 haft en stabil ekonomisk situation och arbetet med att förbättra och 
konsolidera ekonomin har fortsatt under året. De sportsliga förutsättningar som präglat den 
avslutande delen av året har dock resulterat i något minskande intäkter från våra publika eve-
nemang. Med gemensamma krafter har alla inblandade i föreningen lyckats navigera rätt under 
året och Norrby IF kan därmed gå in i säsongen 2023 med viss tillförsikt. Den något bättre eko-
nomiska situationen i föreningen hade inför 2022 skapat ett litet utrymme för att förbättra för-
eningens organisation, detta arbete har därför prioriterats i styrelsens arbete och har också varit 
lyckosamt. När det gäller styrelsearbetet har såväl Jonas Emilsson, Lars Nilsson och klubbchefen 
David Kryssman, avlastat styrelsen. Som en direkt konsekvens av ovan nämnda tjänstemäns sto-
ra engagemang och arbetskapacitet har ordföranden och flera andra styrelsemedlemmar fått ett 
mer rimligt ansvar i det operativa arbetet i föreningen under 2022.

I föreningen utgör det ideella arbetet fortfarande en bas och det är av stor vikt att styrelsen i 
framtiden kan fortsätta att koncentrera sig på mer strategiska frågor och beslut. Norrby IF går i 
den här frågan i en mycket positiv riktning och styrelsearbetet i Norrby IF har under 2022 fortsatt 
kunnat inriktas på strategiskt arbete, exempelvis med framtiden för Akademin och den fortsatta 
utvecklingen av den verksamhetens faciliteter. Man kan dock ytterligare en gång konstatera att 
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väldigt mycket återstår att göra inom Norrby IF när det gäller den här punkten.   
Norrby IF har fortsatt en av elitfotbollens minsta ekonomier och att mot bakgrunden med sport-
sligt negativa resultat, kunna redovisa ett positivt ekonomiskt resultat tyder på en stabilitet och 
en styrka som förening. Styrelsen konstaterar att de kommande tre åren blir oerhört viktiga för 
Norrby IF´s framtid.

Styrelsen har under året varit samlad vid totalt 10 ordinarie möten (8/3, 5/4, 17/5, 27/6, 22/8, 
27/9, 14/11, 6/12, 17/1 samt 21/2.  Därutöver har korta avstämnings- och informationsmöten hållits 
via Teams vid enstaka tillfällen. Norrby IF har också varit representerat av sin ordförande på 3 
medlemsmöten inom ramen för medlemskapet inom Svensk Elitfotboll. Styrelsens arbete har, likt 
tidigare år, inriktas på att föreningen ska uppfattas som en professionell, transparent och pålitlig 
aktör i alla sammanhang där vi finns med. Trots den negativa avslutningen av säsongen 2022 har 
arbetet i styrelsen under de senaste månaderna präglats av viljan av revansch. En allmänt positiv 
stämning har bibehållits inom styrelsen och organisationen som helhet. Ett positivt ekonomiskt 
resultat gör att Norrby IF fortsatt står starka både när det gäller ekonomiska som organisatoriska 
frågor. Styrelsen i Norrby IF ser därför med tillförsikt fram mot ett förhoppningsvis betydligt mer 
lyckosamt 2023. 
   

Borås 2023-02-20

Fredrik Hjelm, ordförande.
Stefan Carlén, sekreterare, kassör.
Erika Burén, ledamot.
Johan Hermansson, ledamot.
Jesper Mild, ledamot.
Erlendur Hilmarsson, ledamot.
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Verksamhetsberättelse från Fotbollsutskottet 2022

Efter en fin säsong 2021 såldes Dijan Vukojević och Rasmus Örqvist till allsvenska Degerfors IF. 
Inför säsongen lyckades vi bland annat knyta till oss Anton Wede som Gustav Berggren som blev 
två bärande pjäser i truppbygget. 

Norrbys tävlingssäsong började tidigare än väntat då laget fick en plats i Svenska Cupen då Akro-
polis IF drog sig ur tävlingen.
 I gruppspelet stod Norrby IF för ett par fina insatser där man bland annat kryssade mot 
allsvenska Mjällby AIF och IFK Göteborg. I den sista omgången blev det seger mot 
Landskrona - men laget missade kvartfinalplatsen efter en målskillnadsaffär.

Norrby inledde säsongen i Superettan med seger mot Dalkurd i premiären. Laget följde upp det 
resultatet med en fin bortavinst mot Halmstads BK i den andra omgången. Efter det blev det en 
tuff vårsäsong resultatmässigt, trots flera bra prestationer. 

Under sommaruppehållet åkte laget till Varberg för ett miniläger i Varberg. Det blev tre bra dagar 
med fina träningsmöjligheter. Lägret innehöll även en träningsmatch mot allsvenska Varbergs 
BoIS.

När höstsäsongen drog igång gick det fortsatt tungt och man fick det inte riktigt att stämma. 

Sista omgången blev en riktig rysare då Norrby reste till Östersund och spelade om en kvalplats 
för att hålla sig kvar i Superettan. Tyvärr för de blåvita så vann Östersund matchen med 1-0 efter 
ett straffmål, och säsongen slutade med att klubben degraderades från Superettan-

Lagets bästa målskytt blev Anton Wede med sina 8 mål.

Borås 23-02-20

Lasse Nilsson, sportchef.
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Verksamhetsberättelse från akademin 2022

I spåren efter pandemin har Norrby IFs akademi växt till åtta lag. Verksamheten består nu av P11 
till P19. De nya lagen, P11-P13, är mindre och spetsiga grupper.
Det stora intresset för vår akademi resulterade snudd på otroliga 300 ungdomar som ansökte till 
provträning under hösten 2022.

Under hösten flyttades Olle Backlund, född 2004, upp till A-laget och spelade ett antal matcher 
under Superettans avslutning.

Samtliga lag har på ett framgångsrikt sätt deltagit i seriespel. P19 och P17 i nationella serier och 
övriga lag i distriktsserier, dock mötande lag som är ett år äldre för att stimulera och ge en större 
utmaning i matchmiljön.
P19 gick obesegrade genom sin Division 1 serie och lyckades sedan kvala upp till P19 Superettan. 
Ambitionen för 2023 är att ha samtliga äldre lag i de regionala serierna framåt.

Även i Ligacupen gjorde P19 ett starkt avtryck genom att vinna sin kvalgrupp och gå till kvarts-
final. Där mötte man BK Häcken i en jämn match. Just Häcken vann sedan finalen senare under 
våren. P16 och P17 gick till B-slutspel, där de fick ett antal bra och utvecklande matcher.

Gothia Cup var på många sätt en stor framgång, inte bara att vi var den förening som hade flest 
lag med utan även sportsligt: P13 åkte ut på straffar i semifinal. P16 vann B-slutspelet. P18 åkte ut 
i en jämn kvartfinal. P15 representerade föreningen i SEF Trophy.

Under hösten spelade P13 final i både Future Cup och Nordic League. Man fick också en inbjudan 
till IFK Invitational cup där Sveriges fem bästa lag representeras.

P15 vann under hösten GO Fotboll (tidigare GAIS Open).

Stimulansträningar och Summer camp:

Intresset för våra aktiviteter som Stimulansträning och Summer camp fortsätter att öka. Under 
året har killar födda 2009–2013 varit i gång under vår och höst.
Nytt för i år är att vi även haft träningar för flickor i åldrarna 2008–2011, under ledning av Joline 
Salo.

Vårt Summer Camp gick som vanligt av stapeln under senare delen av sommaren och fyllde 
Ramnavallen med entusiastiska spelare.

Succén med Borås Arena cup fortsätter med hela 193 lag i spel. Cupen engagerar samtliga lag 
och föräldrar under en helg i slutet av september. Ett fantastiskt sätt att visa upp vår allt växande 
förening med aktiva föräldrar och spelare.

2023 ser ut att bli ett spännande år med många akademispelare i A-laget och unga spelare som 
har haft en fantastisk utveckling under 2022.

Borås 2023-02-20

Fredrik Samuelsson, akademichef.
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Verksamhetsberättelse från Marknadsgruppen 2022

Marknadsgruppen har under 2022 bestått av Jonas Emilsson, David Kryssman, Stefan Carlén, 
Göran Zettergren, Fredrik Hjelm, Tobias Gullberg, AH Sport och Carl-Johan Fridén

2022 blev det hittills bästa intäktsåret på partnersidan med ett värde på ca. 6,5 miljoner vilket 
känns fantastiskt. Det visar att vi gjort ett bra jobb i hela klubben med att utveckla Norrby IF som 
varumärke.

Affärsnätverket uppgick till 49 bolag under 2022, det är vi väldigt stolta över. Vi har haft fem fru-
kostträffar och tre sociala träffar under året och vi ser positivt på framtiden med nätverket som vi 
anser inte är beroende av serietillhörighet för A-laget.

Vårt sociala projekt Fotbollsfritidset som vi drivit ihop med Emil Jylhänlahti har varit en succé! 
Upp till 80 barn har fått träna fotboll på Ramnavallen en gång i veckan ihop med Emil. Det blev 
bland annat en bussresa till Varberg och en sommarfest med 100 barn. Det var otroligt kul att se 
glädjen hos barnen som var här varje vecka.

2023 innebär nya utmaningar med degraderingen av A-laget, men vi gasar och kommer tillbaka 
starkare. En Norrbyit ger sig aldrig!

Borås 2023-02-14

Jonas Emilsson, marknadsansvarig.
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1  (9)  

Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Årsbokslut för räkenskapsåret 
2022-01-01-2022-12-31

Styrelsen för Norrby IF  avger härmed följande årsbokslut

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
     Resultaträkning 4
     Balansräkning 5
Tilläggsupplysningar 7

Styrelsens säte: Borås
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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2  (9)  

Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Norrby IF bedriver herrfotboll på elitnivå och har 2022 gjort sin sjätte säsong i Superettan. Dessvärre blev den 
sjätte säsongen också den sista för den här gången efter att laget placerat sig näst sist i tabellen.

Akademin, som har två stjärnor i Svensk Elitfotbolls system för certifiering, består av åtta pojklag 2022. 
Kännedom om kvaliteten på verksamhet och ledare har spridit sig och ungdomar kommer nu från hela stan till 
Norrbys akademi.
Femton gånger under året har Norrby erbjudit stimulansträning. Alla barn i bygden, som önskar, har fått 
möjlighet att träna under våra duktiga ledare. Under 2022 deltog ca hundrafemtio flickor och pojkar. Inget 
urval sker till stimulansträningar.
Norrby har under 2022 bjudit in samtliga alliansklubbar till diskussion om ett fortsatt gott samarbete med 
övriga klubbar i stan.

Norrbys styrelse består av 1 ordförande, 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Den operativa organisationen leds av Klubbchefen David Kryssman och består, förutom han, av åtta personer 
på del- eller heltid, samt en mängd ideella krafter.  

Främjande av ändamålet
Norrby IF har sina rötter i stadsdelen Norrby och har en viktig roll att fylla på en stadsdel där många människor
lever i utanförskap.  
Genom att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor så ger vi ungdomarna som kommer från stadsdelen en 
bra inskolning i svenskt föreningsliv.
Föreningen fortsätter under 2022 i samarbetet med Borås stad i projektet "Norrby för Norrby" som syftar till 
att få unga flickor och pojkar från främst stadsdelen att träna fotboll via Norrbys ”fotbollsfritids”. Projektet är 
ett viktigt inslag för en bättre integration. Utöver träning med projektansvarig Emil Jylhänlahti har gruppen 
varit på dagsutflykt till Varberg och gemensamt sett på Norrbys A-lag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ett stort arbete läggs ner av såväl akademi- som seniorverksamhet att utveckla spelare. Ett synbart bevis på att 
det lyckas är att såväl Mergim Krasniqi som Abdo Saidi lämnade Norrby efter 2020 för allsvenskan. De 
återfanns i GAIS och Hammarby IF under spelåret 2022. De båda är goda exempel på Norrbys strategi att 
utveckla spelare i den egna akademin, men även att värva klokt, för att sälja vidare och på så sätt bygga 
ekonomi för att ta klubben till nästa nivå.
Inför året 2022 såldes Dijan Vukojevic och Rasmus Örqvist till allsvenska Degerfors IF, vilket gav Norrby 
ytterligare ett starkt resultat trots degradering i serien.
Ungdomsturneringen Knalleland Borås Arena Cup slog deltagarrekord och spelades den 9-10 oktober. Deltog 
gjorde 174 flick- och pojklag i åldrarna 9-12 år. Cupen bygger Norrbys varumärke och ger ett ekonomiskt 
överskott.
I december 2022 ersatte Isak Johansson Björn Josefsson som administratör.
Under 2022 har arbetet med våra partners utvecklats. En starkt bidragande orsak till detta är rekryteringen av 
Jonas Emilsson till marknadsavdelningen. Framför allt har Norrbys affärsnätverk bidragit stakt till ökade 
marknadsintäkter. Under 2022 deltog 50 företag i nätverket.
Styrelsen har månadsvisa möten. Ett viktigt arbete pågår att utveckla mötesstruktur och styrning när 
föreningen gått mot en professionalisering med anställda, från att ha varit helt beroende av ideella krafter för 
att sköta verksamheten.
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Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Flerårsöversikt (tkr) 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 18 846 14 245 12 086 10 408
Årets resultat 286 1 168 436 86
Soliditet (%) 52,9% 42,5% 27,6% 27,1%

Förändring av eget kapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Totalt

Eget kapital vid 
räkenskapsårets början 2 156 906 2 156 906
Årets resultat 285 975 285 975
Eget kapital vid 
räkenskapsårets slut 2 156 906 285 975 2 442 881
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Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Resultaträkning

Not
2022-01-01        

-2022-12-31
2021-01-01            

-2021-12-31
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 200 617 113 105
Gåvor 16 583 282 447
Bidrag 1 1 959 056 3 531 796
Nettoomsättning 2 18 846 578 14 245 217
Övriga rörelseintäkter 827 089 1 143 573

21 849 923 19 316 138
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -9 247 530 -6 308 323
Personalkostnader 4 -12 131 520 -11 601 731
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -152 637 -226 773

-21 531 687 -18 136 827
Rörelseresultat 318 236 1 179 311

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -32 261 -11 022

-32 261 -11 022
Resultat efter finansiella poster 285 975 1 168 289

Årets resultat 285 975 1 168 289
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Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Balansräkning
Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, vertyg och installationer 5 481 537 610 550

481 537 610 550

Summa anläggningstillgångar 481 537 610 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 629 375 245 814
Övriga fordringar 41 618 10 807
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 355 358 898 073

2 026 351 1 154 694

Kassa och bank 6 2 108 260 3 304 655
Summa omsättningstillgångar 4 134 611 4 459 349

SUMMA TILLGÅNGAR 4 616 148 5 069 899
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Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Balansräkning
Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 156 906 988 617
Årets resultat 285 975 1 168 289

2 442 881 2 156 906

Summa eget kapital 2 442 881 2 156 906

Långfristiga skulder
Övriga skulder 7 524 732 650 860

524 732 650 860

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 120 676 115 224
Leverantörsskulder 136 898 469 089
Aktuella skatteskulder 37 986 283 927
Övriga skulder 476 255 332 486
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 876 720 1 061 407

1 648 535 2 262 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 616 148 5 069 899
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7  (9)  

Norrby IF
Org.nr 864500-4063

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i 
mindre företag. 

Anläggningstillgångar
Tillämpande avskrivningstider:

Inventarier Restvärdesavskrivning 25%

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 1 Bidrag
2022 2021

Kommunala bidrag 823 103 1 775 954
Statliga bidrag 1 125 953 1 755 842
Övriga bidrag 10 000 0
Summa 1 959 056 3 531 796

Not 2  Nettoomsättning
2022 2021

Sponsorintäkter 6 989 736 4 813 063
Publikintäkter 606 034 305 235
Svensk Elitfotboll 7 222 639 7 965 011
Övrig nettoomsättning 4 028 169 1 161 908
Summa 18 846 578 14 245 217
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Not 3 Övriga externa kostnader

2022 2021
Planhyror 648 273 440 077
Domare 596 978 441 343
Spelar och träningsmaterial 1 526 656 790 954
Matchomkostnader 2 761 503 1 916 577
Anmälningsavgifter cuper 193 705 111 245
Tillstånd och förbundsavgifter 334 265 244 879
Lokalkostnader kommun 215 664 215 704
Övriga externa kostnader 2 970 486 2 147 544

9 247 530 6 308 323

Not 4  Medelantalet anställda
2022 2021

Medelantalet anställa
Mån 26 27
Kvinnor 2 3

28 30
Not 5 Inventarier

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 222 802 428 202
Årets anskaffningar 23 625 794 600
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 1 246 427 1 222 802

Ingående avskrivningar -612 252 -385 479
Årets avskrivningar -152 638 -226 773
Utgående ackumulerade
avskrivningar -764 890 -612 252

Utgående redovisat värde 481 537 610 550

Not 6  Checkräkningskredit

2022-12-31 2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit
uppgår till 500 000 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 7  Långfristiga skulder

2022-12-31 2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år efter
balansdagen

Övriga skulder 340 220 460 896
340 220 460 896
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Budget 2023 Utfall 2022

Intäkter (tkr)
Medlems- & träningsavgifter 725            521               
Kommunala bidrag 945            823               
Statliga bidrag 636            665               
Övriga bidrag -              61                 
Sponsorintäkter 5 500        6 946            
Publikintäkter 400            605               
Svensk Elitfotboll 330            7 222            
Övrig nettoomsättning 420            3 577            
Övriga rörelseintäkter 1 189        1 429            
Summa intäkter 10 145     21 849         

Kostnader (tkr)
Planhyror 610 -           648 -              
Domare 320 -           581 -              
Spelar och träningsmaterial 520 -           1 526 -           
Matchomkostnader 1 390 -       3 253 -           
Anmälningsavgifter cuper 55 -             194 -              
Tillstånd och förbundsavgifter 85 -             57 -                
Lokalkostnader kommun 212 -           212 -              

Övriga externa kostnader 836 -           2 762 -           
Summa externa kostnader 4 028 -       9 233 -           

Personalkostnader 6 529 -       11 960 -        
Utbildning 80 -             185 -              

Avskrivningar 115 -           153 -              

Finansnetto 30 -             32 -                

Årets resultat 637 -          286              

Norrby IF 2022
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EN KLUBB, MÅNGA HJÄRTAN.


