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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sandvikens AIK:s Bandyklubb, org. nr. 885500-9539, får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30.
Information om verksamheten

Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Sandvikens
AIK:s bandyklubb som är en självständig ideell förening, skall inom ramen för dess stadgar och
Sandvikens AIK:s idrottsallians stadgar bedriva bandy. Klubben har i sin verksamhet ett helägt
dotterbolag.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Sandvikens kommun. Kansliet är beläget på Jernvallen .

Medlemmar
Antalet medlemmar har under verksamhetsåret uppgått till ca: 600 personer. Medlemsavgiften för
aktiva och passiva medlemmar uppgick till 350kr. För ungdomar upp till 18 år 100kr, för
familjemedlemskap 500kr, Guldmedlemmar 1000kr och för ständig medlem 5 000kr.

Styrelse
Per Kreij

Ordförande

Sofia Rådman

Vice Ordförande

Fredrik Högberg

Ledamot (Ekonomiansvarig)

Ola Grönberg

Ledamot

Martina Svensson

Ledamot

Jan Lissåker

Ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Kansli
Rafi Markarian

Klubbchef

Urban Nyberg

Marknad

Wilma Linderqvist

Event/Marknad

Thomas Forsberg

Ungdom

Jesper Sundving

Kommunikation

Anna Nyblom

Administration

André Dahlgren Melin Kiosk/Souvenir
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Valberedning
Stefan Åsbrink

Ordförande

Gustav Björkman

Ledamot

Sofia Rådman

Ledamot

Revisor
Mimmi Lind

Er Revison i Gävle AB

Allmänt om verksamheten
Föreningen driver en verksamhet som innefattar bandy på elitnivå med ett herrlag i högsta serien,
ett damlag i högsta serien, ett juniorlag och ett pojklag i högsta serien. Verksamheten innefattar
även ungdomslag för både killar och tjejer. Utöver bandyn, under samlingsnamnet ”Saik mer än
bara bandy” så innefattar verksamheten allt ifrån sommarlägret ”Högbolägret” till
integrationsverksamheten ”Entré”.
Verksamhetsåret 2021/2022 var tänkt som ett år fri från pandemi men när vi summerar det så är
faktum att även detta verksamhetsår påverkades negativt av pandemin i allra högsta grad.
Personalen på kansliet var korttidspermitterad fram till september och gick därefter upp på heltid.
Vi kan konstatera ett markant publiktapp under säsongen och det blev extra påtagligt när
restriktioner infördes i december och de varade fram till i början av februari. Annadagsmatchen
mot Broberg spelades utomhus på Arena Jernvallen för att möjliggöra mer publik.
Styrelsens fokusområde har varit att bevaka ekonomin till följd av osäkerheten gällande intäkter
för verksamhetsåret på grund av pandemins effekter. Man har bevakat och sökt de Coronarelaterade statliga och kommunala stöd som har funnits tillgängliga.
Styrelsen har under året jobbat fram ”Strategi 2025”. Ett viktigt styrdokument för föreningen för att
visa vägen framåt för styrelse och klubbledning. Föreningen har varit representerad av
föreningens ordförande eller klubbchef vid Årsmöten för Svenska Bandyförbundet, Föreningen
Svensk Elitbandy och Distrikt Nord.

SAIK Försäljning AB
Föreningen hyr genom bolaget kioskerna i Göransson Arena och har öppet främst i samband
med hemmamatcher för Herr- och damlaget. Kioskerna hålls även öppet i samband med poolspel
för ungdomslagen. Kioskerna nyttjas även i samband med andra event i Göransson Arena. I år
har omsättningen gått upp tack vare att publik har varit tillåtet på matcherna och fler andra
genomförda event i Arenan. Föreningen har i år haft en person ansvarig för att bemanna och
utveckla verksamheten för att med tiden generera mer intäkter och lönsamhet.
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Elitlag
Herrar
Säsongen startade utan restriktioner och negativ påverkan på grund av pandemin. Halvvägs in så
infördes restriktioner och det blev en hel del inställda och uppskjutna matcher. Herrarna spelade
sex träningsmatcher med idel vinster.
Svenska Cupen spelades i början av oktober i Lidköping som brukligt och efter två vinster mot
Vänersborg och Sirius och en förlust mot AIK i gruppspelet så ställdes vi mot Villa Lidköping i
semifinalen men där blev det respass efter en oerhörd dramatisk match med resultatet 3 - 4.
I Grundserien hamnade vi på sjätte plats efter 15 vinster, 6 oavgjorda och 9 förluster och blev
därmed direktkvalificerade för kvartsfinal. Hannes Edlund blev bäste målskytt i laget med 34
gjorda mål. Vi ställdes mot Västerås i kvartsfinalserien och det blev respass efter en serie över
fyra matcher. Västerås hade en bredare trupp och det tog ut sin rätt i slutändan. En godkänd
säsong med tanke på att vi drabbades av skador och sjukdomar på viktiga spelare och det blev
tufft med den tunna truppen som vi hade.

Damer
Laget startade säsongen med gruppspel i Svenska Cupen och efter två klara vinster mot KS
Bandy och Skutskär och en lika klar förlust mot Villa Lidköping så blev man kvalificerade för
slutspel i Västerås. Där blev det förlust i semifinalen mot just Västerås och även en förlust i
placeringsmatchen om tredje plats mot AIK.
I seriespelet hamnade vi på fjärde plats efter 10 vinster och 7 förluster. Det innebar kvartsfinal där
vi slogs ut av Skutskär efter en vinst och en förlust men det var UEFA-regler som avgjorde att
Skutskär gick vidare till semifinal på fler gjorda bortamål. Bäste målskytt i serien blev Emma
Ahlander med 28 mål och med det blev hon tredje bäst i serien. Även för damerna blev det skador
och sjukdomar i den avgörande matchen som avgjorde kvartsfinalserien till Skutskärs fördel. En
säsong där man ändå kan summera att damerna under Niklas Gälmans ledning tog steg framåt.

Ungdom Elit
För våra två elitlag på ungdomssidan P19 & P17 blev det en säsong som kunde genomföras till
skillnad mot för året innan där den blev inställd på grund av pandemin.
P17 vann sin serie och det talangfulla laget gick in i slutspel som favoriter. Efter att ha vunnit mot
Edsbyn i kvartsfinalserien över två matcher så blev det tyvärr respass i semifinalserien mot IK
Tellus. Första matchen på bortaplan slutade oavgjort men i hemmamatchen blev det förlust inför
över 300 åskådare.
P19 gick till slutspel efter att ha hamnat på en åttonde plats i seriespelet. I kvartsfinalserien blev
det respass efter två raka förluster mot Edsbyn.
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Ungdomslag
U16
U14
U13
U12
P10
F10
F14
Ungdomsverksamheten har bestått av fem träningsgrupper och 7 lag. I de äldre klasserna har
man deltagit i gruppspel och i de yngre har det arrangerats ett antal poolspel både i Sandviken
och på andra ställen. Några av lagen har även deltagit i olika nationella cuper med goda resultat.
Det som är anmärkningsvärt är att den yngsta gruppen består av ca: 80 barn med
anmärkningsvärd stor andel tjejer. En stor eloge till alla ideella ledare som med tid och
engagemang ser till att återväxten ser ljus ut för föreningen.

Högbolägret & Hovetlägret
Lägret fick återigen skjutas upp och genomfördes under veckorna 31 & 32. Över 200 barn och ett
15-tal ledare kunde genomföra lägret under lekfulla former där alla moment har fokus på hur man
är en bra kompis. För barnen är detta läger en höjdpunkt under sommarlovet och för ledarna är
det utvecklande där man får ta ett stort ansvar och för många är det första sommarjobbet
någonsin.
Hovetlägret, ett läger anpassat för barn med någon sorts funktionshinder, bedrivs normalt under
en vecka parallellt med Högbolägret och även detta år fick den ställas in på grund av pandemin.

Höstlovsbandy
För andra året genomfördes lägret och i år deltog ca: 50 ungdomar i tre olika åldersgrupper.
Övervägande var det barn utifrån och under Tomas Linders och Jörgen Jilkas ledning så blev det
än en gång en lyckad vecka där barnen drillades i sina bandykunskaper både på och vid sidan av
isen. Det anordnades även kvällsaktiviteter såsom bowling och även ett uppskattat besök på
Parkbadet.

Bandyskolan
Bandyskolan är ett populärt inslag där barnen under 20 veckor får lära sig att åka skridskor och
hantera klubba och boll. Allt under lekfulla former och alla barn får dessutom en klubba och en
tröja. Samarbete med partners möjliggör att allt detta genomförs subventionerat. 80 barn var
inskrivna i år med jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Bandyskolan avslutas varje lördag
med ett uppskattat skridskodisco.
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Knatten Cup
Knatten Cup 2022 fick ställas in även detta år på grund av pandemin.

Entré
Ett viktigt verksamhetsområde inom SAIK Bandy för att motverka segregation och verksamheten
har uppmärksammats nationellt och finansieras genom olika bidrag av stiftelser. Målgruppen är
främst utrikesfödda kvinnor. Verksamhetsledaren Najiba Mansouri jobbar ständigt med att
utveckla de olika delarna inom Entré. Nytt område för i år inom Entré var simskola. En värdefull
insats som bidrar till att rädda liv med tanke på att Najiba blev under året uppmärksammad
nationellt genom att bli Årets Eldsjäl på Svenska Hjältar-galan. En gala anordnad av TV 4 och
Aftonbladet på Cirkus i Stockholm. En jury bestående av bland annat förbundskaptenen för
herrlandslaget i fotboll Janne Andersson, Anders Bagge, Kristin Kaspersen delade på bästa
sändningstid ut priset till Najiba.
Najiba blev även uppmärksammad nationellt genom att vara en av fyra finalister i en digital gala
anordnad av Folkspel. Najiba var finalist i kategorin inkludering. Hon var även en av tre finalister
som Årets Sandvikenbo.

SAIK - fundraising
Under säsongen 2021-2022 med pandemisrestriktioner drev vi färre aktiviteter än ett ’normalt’ år,
som även innebar att vi gjorde färre bidragsansökningar, ex på inställda aktiviteter är Hovetlägret,
utflykter för elever i särskolan och Knatten Cup.
22 bidragsansökningar skickades in och vi fick avslag på 2 st. Göranssonska stiftelserna har givit
uppskattade bidrag till Entré - SAIK:s integrationsverksamhet, till Högbolägret och vår
ungdomsverksamhet.
Vi genomförde Högbolägret i augusti 2021 under två veckor och vi sökte bidrag hos 12 stiftelser,
10 st. gav bidrag till finansieringen. Det är viktigt att hålla egenavgifterna så låga som möjligt.
Målet är att dels få så många som möjligt att delta, dels kunna bjuda ett antal barn på deltagande.
Förutom Sigrid Göranssons stiftelse, som lämnat bidrag alla år, är Åhléns stiftelse en annan
stiftelse som år efter år (9 år hittills) lämnat viktiga bidrag till Högbolägret. Lindhés advokatbyrå,
som administrerar stiftelser och Ax:son Johnssons stiftelse har båda lämnat bidrag under 8 år i
rad.
Sigrid Göranssons stiftelse och DINA Försäkringar Mitt har gett uppskattade bidrag till
Höstlovsbandyn.
SAIK:s verksamhet Fundraising innebär att arbeta med att söka bidrag till verksamheter inom
SAIK Bandy frånsett elitverksamheten. I arbetet ingår också att redovisa genomförda aktiviteter till
bidragsgivarna.
Bidrag kan sökas till ungdomsverksamhet, social verksamhet bland barn och ungdomar,
stipendier till enskilda spelare/ledare, till umgänge med ungdomar från andra länder och till
integrationsarbete.
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Verksamheten bidragsansökningar startade 2013 och har vuxit genom åren och nu har vi ett antal
stiftelser som återkommande ger bidrag till våra aktiviteter för barn och ungdomar. De
Göranssonska stiftelserna är och har varit våra absolut största bidragsgivare genom alla år.
25 olika stiftelser (inkl. Sandvikens kommun) har hittills givit bidrag en eller flera gånger under
åren. Flera stiftelser ger flera än ett bidrag per år.
Stiftelser som har givit bidrag 2021-2022 är:
 Sigrid Göranssons stiftelse
 Stiftelsen Albert & Anna Göranssons minne
 Åhléns stiftelse
 Kungliga Sällskapet Pro Patria
 R O E Lundströms minne (Lindhés advokatbyrå)
 Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
 Sandvikens kommun: Kultur & Fritid och Integrationsenheten.
 Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 LF samhällsfond
 Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 Ax:son Johnssons stiftelse
 DINA Försäkringar Mitt
 Region Gävleborg

Sociala medier
Våra etablerade kanaler i sociala medier fortsätter att öka: Facebook, Twitter, Instagram. Även
under denna säsong har vi sett en ökning, framför allt på Instagram:
 Facebook 8 880 (8 830 för ett år sedan)
 Instagram 8 900 (8 463för ett år sedan)
 Twitter 2 884 (2 858 för ett år sedan)
Genom våra sociala medier har vi möjlighet att interagera med våra fans och få respons direkt.

Sammanfattning Ekonomi
Inför verksamhetsåret så hade föreningen ett positivt eget kapital i koncernen på 99 375kr.
Styrelsen presenterade en budget som visade en vinst för verksamhetsåret på en kvarts miljon.
När budgeten klubbades igenom på årsmötet så trodde man att det skulle bli en säsong utan
negativ påverkan av pandemin.
När året summeras konstaterar vi minskade publik- och matchintäkter. Även minskade intäkter på
grund av ett inställt Knatten Cup. Detta vägs upp främst av sökta korttidspermitteringsstöd, RFstöd och omställningsstöd.
Koncernen gör en vinst på 40 059 kr för verksamhetsåret vilket gör att det egna kapitalet uppgår
till 139 434 kr.
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Disposition av föreningens resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserad förlust
Årets vinst

-31.765
34.950
3.185

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs

3.185
3.185

Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Not

2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

1.253.992
3.872.955
300.060
166.515
904.699
4.959.268

673.988
2.973.742
106.510
175.500
923.814
6.421.321

11.457.489

11.274.875

-2.440.975
-179.509
-849.043
-366.936
-901.833
-6.674.698

-568.013
-1.997.091
-196.134
-722.518
-278.169
-595.910
-6.427.703

-11.412.994

-10.785.538

Rörelseresultat

44.495

489.337

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

-9.545

-8.574

Summa resultat från finansiella investeringar

-9.545

-8.574

Resultat efter finansiella poster

34.950

480.763

Årets vinst

34.950

480.763

Publikintäkter
Marknadsintäkter
Bingo och lotterier
Medlemsavgifter
Egna arrangemang
Bidrag

2

Rörelsens kostnader
Färdiga varor och handelsvaror
Matchkostnader
Marknadskostnader
Materialkostnader
Egna arrangemang
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

Summa rörelsens kostnader
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Not

2022-04-30

2021-04-30

50.000
2.545.671

50.000
1.799.135

2.595.671

1.849.135

2.595.671

1.849.135

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

179.034

181.787

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

204.815
120.918
618.128

219.318
22.610
2.563.752

943.861

2.805.680

994.240

88.629

Summa omsättningstillgångar

2.117.135

3.076.096

Summa tillgångar

4.712.806

4.925.231

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

4
5, 6, 7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

8

Kassa och bank
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Not

2022-04-30

2021-04-30

-31.765
34.950

302
-32.067

3.185

-31.765

3.185

-31.765

Avsättningar
Avsättning för pensioner

2.543.671

1.807.135

Summa avsättningar

2.543.671

1.807.135

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

245.062
50.484
130.128
463.596
1.276.680

13.517
1.031.278
34.748
139.679
623.113
1.307.526

Summa kortfristiga skulder

2.165.950

3.149.861

Summa eget kapital och skulder

4.712.806

4.925.231

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets vinst

Summa eget kapital

9
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret, värderas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2000:3 och är upptaget till
det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in-först-ut principen respektive verkligt värde. Därvid
har inkuransrisk beaktats.
Not 2

Bidrag
2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

Statliga och kommunala bidrag
Statligt stöd korttidsarbete
Omställningsstöd
Kompensationsstöd Corona RF
Övriga bidrag

335.833
755.543
1.044.213
240.000
2.583.679

407.104
1.717.163
1.413.944
2.883.110

Summa

4.959.268

6.421.321
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Anställda och personalkostnader
2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

Kvinnor
Män

3
5

3
5

Totalt

8

8

Löner och ersättningar har uppgått till
Spelare
Tränare och ledare
Kanslipersonal
Övriga anställda
Bidrag för arbetskraft

-1.796.570
-493.375
-2.232.989
-598.467
604.546

-1.598.412
-516.429
-2.583.948
-743.363
1.250.868

Totala löner och ersättningar

-4.516.855

-4.191.284

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

-1.526.780
-512.082

-1.587.613
-478.559

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

-6.555.717

-6.257.456

2022-04-30

2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden

50.000

50.000

Utgående restvärde enligt plan

50.000

50.000

Anställda kansliet

Not 4

Andelar i koncernföretag
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Andra långfristiga fordringar
2022-04-30

2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Tillkommande värdepapper
-Avgående värdepapper

1.799.135

1.536.295

930.524
-183.988

262.840
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2.545.671

1.799.135

2022-04-30

2021-04-30

Övervärde kapitalförsäkring

1.169.185

2.042.862

Summa ansvarsförbindelser

1.169.185

2.042.862

2022-04-30

2021-04-30

Kapitalförsäkring
Övriga ställda panter

2.543.671
2.000

1.797.135
2.000

Summa ställda säkerheter

2.545.671

1.799.135

2022-04-30

2021-04-30

226.000
58.494
333.634

1.200.000
1.223.000
83.315
57.437

618.128

2.563.752

Not 6

Not 7

Not 8

Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Statligt stöd korttidsarbete
Kompensationsstöd Corona RF
Lönebidrag
Övriga poster
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2022-04-30

2021-04-30

529.336
305.026
165.000
148.050
129.268

206.151
470.876
364.638
180.000
85.861
-

1.276.680

1.307.526

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas bolagsstämman 2022-06-16 för fastställelse.
Sandviken 2022-06-14

Per Kreij

Fredrik Högberg

Sofia Rådman

Ola Grönberg

Martina Svensson

Jan Lissåker

Min revisionsberättelse har avgivits 2022-06-15.

Mimmi Lind
Auktoriserad revisor
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