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Dagordning Norrby IF:s årsmöte 
2021-03-09 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 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

§8b Styrelsens resultat och balansräkning för 2020.  

§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning verksamhet-/räkenskapsåret 2020. 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

§11 Fastställande av budget för det kommande verksamhet-/räkenskapsåret 2021. 

§12 Inkomna motioner (0). 

§13 Fastställande av medlemsavgifter för 2021. 

§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 Nyval av en styrelseledamot för en tid av två år. 

§14e 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. 

§20 Utdelning av Årets Norrbyit. 
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Valberedningens förslag till Norrby IF:s årsmöte 
2021-03-09 18:00 

 

§14a Val av föreningens ordförande för en tid av ett år. 

Valberedningens förslag: Fredrik Hjelm. 

 

§14b Val av två styrelseledamöter för en tid av två år. 

Valberedningens förslag: Björn Lindvall och Erlendur Hilmarsson. 

 
§14c Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år. 

Valberedningens förslag: Erika Burén. (Avgående är Rickard Ärlig.) 

 

§14d Nyval av en styrelseledamot för en tid av två år. 
Valberedningens förslag: Johan Hermansson. (Utökning av styrelsen.) 

 
§14e Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år. 
Valberedningens förslag: Tinos Lappas. 

 

§16a Val av revisor för en tid av ett år. 

Valberedningens förslag: BDO Borås (auktoriserad revisionsbyrå), Per Anders Carlsson. 
 

§16b Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
Valberedningens förslag: Tas fram av styrelsen med förslag från BDO Borås. 

 

 

Borås 2021-03-01 

 
Stefan Carlén 

Carl-Johan Fridén 

5



Verksamhetsberättelse från styrelsen 2020 
 

Styrelsen för Norrby IF har genomlevt ett historiskt händelserikt år vilket, trots alla 
utmaningar, till slut ändå kan summeras som ett till övervägande delar positivt arbetsår. Det 
har varit ett stabilt år för representationslaget, som slutade med en acceptabel 11:e plats i 
Superettan, samtidigt som den försiktigt positiva utvecklingen av föreningens ekonomi har 
inneburit ytterligare tillskott av energi och motivation till föreningen och dess styrelse.   

 

Då de flesta styrelsemedlemmarna nu varit delaktiga i styrelsearbetet sedan 2016 har året 
återigen präglats av stabilitet och en gedigen kunskap om föreningens situation. Styrelsen var 
inför 2020 mycket väl insatt i de utmaningar som Norrby IF stod inför. Den har under 2020 
bestått av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Björn Lindvall har haft rollen som 
vice ordförande, sekreterare och säkerhetschef med ansvar för frågor kring A-lagets matcher. 
Erlendur Hilmarsson har fortsatt haft förtroende att, i nära samarbete med klubbchefen David 
Kryssman, hantera de sportsliga frågorna. Rickard Ärlig har ansvarat för frågor kring 
akademiverksamheten och suppleanten Tinos Lappas har bistått i dessa frågor. Ordinarie 
ledamoten Jesper Mild har ansvarat för frågor kring marknad, ekonomi, samt även personal- 
och rekryteringsfrågor. Suppleanten, och tillika kassören, Stefan Carlén har ansvarat för 
frågor kring ekonomi och marknad. Under året har suppleanterna Tinos Lappas och Stefan 
Carlén vid ett flertal tillfällen gått in som ordinarie ledamöter. Styrelsearbetet inleddes redan 
den 12 mars under ledning av ordföranden Fredrik Hjelm, som nu har gjort drygt sju år på 
positionen. Året 2020, som har varit mycket speciellt på grund av Covid19-pandemin, har 
trots alla utmaningar inneburit täta styrelsemöten och stort engagemang från ledamöter och 
suppleanter. Sammantaget har detta inneburit att styrelsen har kunnat arbeta med full kraft, 
vilket i sin tur också har resulterat i ett bra år för föreningen. 

 

Norrby IF har under 2020 haft en relativt stabil ekonomisk situation och arbetet med att 
förbättra ekonomin har fortsatt med oförminskad styrka under året. De speciella 
förutsättningar som präglat hela året har resulterat i något minskande intäkter från våra 
sponsorer och givetvis i minskade intäkter från alla uteblivna evenemang. Med gemensamma 
krafter har dock alla inblandade i föreningen lyckats navigera rätt under året och Norrby IF 
kan därmed gå in i säsongen 2021 med stor tillförsikt. Den något bättre ekonomiska 
situationen i föreningen hade inför 2020 skapat ett litet utrymme för att förbättra föreningens 
organisation, detta arbete har därför prioriterats i styrelsens arbete och har också varit 
lyckosamt. När det gäller styrelsearbetet har främst Lars Nilsson i sportchefsrollen, 
tillsammans med klubbchefen David Kryssman, kunnat avlasta styrelsen och stärka 
organisationen inför utmaningen att spela ytterligare en säsong i Superettan. Som en direkt 
konsekvens av ovan nämnda tjänstemäns stora engagemang och arbetskapacitet har 
ordföranden och flera andra styrelsemedlemmar fått ett mer rimligt ansvar i det operativa 
arbetet i föreningen under 2020.    
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I föreningen utgör det ideella arbetet fortfarande en bas och det är av stor vikt att styrelsen i 
framtiden kan 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 2020 kunnat 
inriktas på ett mer strategiskt arbete. Man kan dock konstatera att väldigt mycket återstår att 
göra inom Norrby IF när det gäller dessa frågor. 

 

I styrelsearbetet måste kollektivet särskilt framhållas. Samtliga ledamöter har under året tagit 
ett stort ansvar och gjort ett gediget arbete. Norrby IF har fortsatt den svenska elitfotbollens 
ojämförligt minsta ekonomi och att mot den bakgrunden återigen lyckas sportsligt och 
samtidigt redovisa ett positivt ekonomiskt resultat är utan tvivel värt en stor portion respekt.   

 

Styrelsen har under året varit samlad vid totalt 15 ordinarie möten (10/3, 12/3, 23/3, 14/4, 
18/5, 3/6, 11/8, 7/9, 15/10, 11/11, 2/12, 15/12, 13/1, 11/2 samt 9/3). Norrby IF har också varit 
representerat av sin ordförande på tre medlemsmöten och av vice ordförande på tre 
säkerhetsmöten inom ramen för medlemskapet inom Svensk Elitfotboll. Styrelsens arbete har, 
precis som föregående år, inriktas på att föreningen ska uppfattas som en professionell, 
transparent och pålitlig aktör i alla sammanhang där vi finns med. Avslutningen av året har 
skapat en positiv stämning inom styrelsen av det förnyade kontraktet i Superettan och ett 
positivt ekonomiskt resultat, trots enorma påfrestningar. Det är ett fint kvitto på att Norrby IF 
står sig starka både när det gäller sportsliga, ekonomiska och organisatoriska frågor. Styrelsen 
i Norrby IF ser därför med stor spänning fram mot ett betydligt ljusare och förhoppningsvis 
mycket framgångsrikt 2021. 

 

 

Borås 2021-02-15 

 

Fredrik Hjelm, ordförande 

Björn Lindvall, vice ordförande/sekreterare 

Rickard Ärlig, ledamot 

Jesper Mild, ledamot 

Erlendur Hilmarsson, ledamot 

Stefan Carlén, suppleant, kassör 

Tinos Lappas, suppleant 
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Verksamhetsberättelse från Fotbollsutskottet 2020 
 

Direkt efter säsongens slut såldes Jasin Khayat till Mjällby AIF, vilket sänder fina signaler till 
såväl spelare som klubbar i Sverige att Norrby IF är en fin plats att utvecklas på. 
Kontraktsförlängningar med de tongivande spelarna Nino Osmanagić och Alen Krasnici, samt 
med egna talangerna Wilhelm Ärlig och Abbas Mohammad var viktiga pusselbitar som föll 
på plats tidigt på året. Under de första träningsveckorna imponerade provspelarna Viktor 
Bergh, Rasmus Örqvist och Häckens supertalang Benjamin Arapovic så mycket att de 
belönades med ett kontrakt. 

 

I mitten av mars stängde Norrby ner verksamheten på grund av pandemin och framtiden var 
väldigt oviss. När Superettan äntligen drog i gång i mitten av juni så inledde Norrby med att 
besöka Öster i Växjö. Norrby kvitterade sent i matchen till 1-1, med en man mindre på planen 
efter att Mohammad fått rött kort. Tyvärr drog Öster det längsta strået och avgjorde i 
matchens sista minut. Efter detta vann Norrby hemma mot GAIS (3-0) och borta mot 
Degerfors (0-1) och säsongen fick en mycket bra start. 

  

Under sommaren hamnade vi i en svacka som grävde sig djupare under hösten och efter 
förlusten mot Degerfors hemma (0-2) och cupförlusten borta mot Utsikten (1-0) i förlängning 
så började tvivel att smyga sig in i truppen. Norrby slöt samman och reste sig på ett mycket 
fint sätt i de sista omgångarna i Superettan. Med segrarna hemma mot Umeå (6-0) och 
Dalkurd (2-0) så var kontraktet så gott som säkrat. Trots förlust mot AFC på bortaplan (1-0) 
så spelar Norrby IF i Superettan även 2021. 

 

Lagets bästa målskytt blev Robin Strömberg och Abdo Saidi på sju mål vardera. 

 

 

Borås 2021-02-16 

 

Lasse Nilsson, Sportchef 
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Verksamhetsberättelse från akademin 2020 
 

Ett tufft 2020 
Året 2020 var det år som vår årskull födda 2001 skulle lyfta! 

Det började bra med hög intensitet på träningarna, bra prestationer i träningsmatcher och 
ligacupen. Totalt fem matcher, varav fyra vinster mot bra motstånd. 

 

Sedan kom Covid-19 och ställde till det. Matcher ställdes in och träningsläget i Spanien blev 
inställt, vilket blev en käftsmäll för P19 och föreningen, då vi bara fick tillbaka delar av 
kostnaderna. 

Till slut kom serien i gång, laget kom i gång och hamnade på en hedervärd elfteplats av 14 
lag. Ett normalt år hade vi spelat i P19 Allsvenskan 2021. Men i Coronatider är inget normalt 
så tyvärr behövde de sista fyra lagen kvala för att stanna kvar och där misslyckades vi totalt, 
vilket innebär att vi kommer att spela i Division 1 2021. 

 

Övriga lag i akademin har presterat som förväntat och intresset för att spela i våra lag 
fortsätter att öka. Flera duktiga spelare från föreningarna runt Borås har anslutit till våra lag. 

 

Under sommaren har vi haft en populär Summer Camp för barn födda 2007–2011. 

Barnen delades in i två grupper 2009-2011 och 2007-2008 med 25 barn i varje grupp. 

Vår Summer Camp blev så populär att vi startade Stimulansträningar under hösten, med en 
träning varannan vecka för barnen. Detta har resulterat i att vi kommer att ha ett 13-14-årslag 
2021. 

 

Tros det tuffa läget som har varit med Covid-19 har akademin fortsatt att utvecklas på ett 
positivt sätt, vilket man kan utläsa i certifieringen där Norrby IF är den klubb i Superettan 
som har ökat med mest poäng på delarna A-F. Superettanklubbarna har i snitt minskat med 78 
poäng. 

 

Akademin fortsätter att leverera spelare till A-truppen. 2021 kommer Melvin Andersson och 
Dino Cavalic att tillhöra A-truppen. 

 

 

Borås 2021-02-21 

 

Tommy Pedersen, Akademichef  
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Verksamhetsberättelse från Marknadsutskottet 2020 
 

Marknadsutskottet har under 2020 bestått av: Stefan Carlén, Göran Zettergren, Fredrik Hjelm, 
Carl-Johan Fridén och David Kryssman. 

 

Norrby IF hade till verksamhetsåret 2020 höga mål med sina sponsorintäkter. Verksamheten 
hade ambitioner att få in rekordhöga 6 000 000 kr. Året började på ett bra sätt där nyheterna 
till våra partners var en ombyggnation av Borås Arena vilket möjliggör bättre partnerträffar i 
toppmoderna lokaler. Borås Arena hade också installerats med LED-skyltar vilket för första 
gången möjliggjorde att Norrby IF själva kunde sälja in all sin reklam på arenan. Utöver detta 
startade Norrbys affärsnätverk upp, där vi som avsändare, under gemensamma frukostmöten 
försökte sy ihop affärer våra partners emellan. 

 

Vad ingen kunde förutspå var den pandemi som drog in över världen i månadsskiftet 
februari/mars. Corona-pandemin gjorde att hela verksamheten sattes på paus. Vi vågade helt 
enkelt inte kontakta fler företag innan vi visste vart pandemin ledde oss. Det förbjöds även 
publik på läktarna vilket gjorde det svårt att knyta upp partners. Verksamheten fick tänka om 
och vissa kampanjer sattes i gång, bland annat kunde man som supporter och eller företag 
köpa digitala biljetter till våra hemmamatcher där man samtidigt hade chansen att vinna fina 
priser. 

 

När vi summerade 2020 tilläts vi aldrig att ta in någon publik på våra hemmamatcher. Detta i 
kombination med att pandemin varade över hela 2020 gjorde att vi tappade i både antal 
sponsorer och i total sponsorintäkt. 

 

 

Borås 2021-02-25 

 

Stefan Carlén 
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Budget 2021 Utfall 2020

Intäkter
Medlems- & träningsavgifter 365 000        321 975         
Kommunala bidrag 1 670 000     1 765 755     
Statliga bidrag 848 000        1 384 650     
Övriga bidrag 15 000          16 500           
Sponsorintäkter 5 000 000     4 350 873     
Publikintäkter 500 000        105 488         
Svensk Elitfotboll 7 510 000     7 405 809     
Övrig nettoomsättning 915 000        20 166           
Övriga rörelseintäkter 1 081 000     925 577         
Summa intäkter 17 904 000  16 296 793  

Kostnader
Planhyror 495 000 -       335 058 -        
Domare 430 000 -       456 932 -        
Spelar och träningsmaterial 663 000 -       550 336 -        
Matchomkostnader 1 490 000 -    1 369 508 -    
Anmälningsavgifter cuper 50 000 -         31 575 -          
Tillstånd och förbundsavgifter 375 000 -       401 245 -        
Lokalkostnader kommun 210 000 -       208 804 -        
Övriga externa kostnader 1 821 000 -    2 309 889 -    
Summa externa kostnader 5 534 000 -   5 663 347 -    

Personalkostnader 11 297 000 - 10 057 543 -  
Utbildning 120 000 -       121 800 -        

Avskrivningar 14 000 -         14 241 -          

Finansnetto -                  3 874 -            

Årets resultat 939 000       435 988        

Norrby IF 2021
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