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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020 
 

Styrelsen för Skövde Handbollsflickor avger följande berättelse för 
verksamhetsåret 2019-2020:  
  
Ordförande:  Anders Wiik 
 
Vice ordförande: Dan Jakobsson  
 
Kassör:  Damir Alijagic 
 
Ansvarig Sportgrupp: Johan Green (Ej del av styrelsen) 
 
Ungdomsansvarig: Mia Nyman (Ej del av styrelsen) 
 
Marknadsansvarig: Anders Wiik 
 
Ledamöter: Urban Dalström, Sekreterare 

Vakans ersattes av Magnus Olsson som var första suppleant. 
 
Suppleanter:  Magnus Olsson, blev senare ledamot i avsaknad av rätt antal 
ledamöter. 
     
Revisor:  Peter Sandberg, Vätterstadens Revisionsbyrå AB 
  
Valberedning: Christer Örtemark 
  Patrik Eriksson 
  Sabina Cederkvarn 
  
Förbundsanslutning: Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Handbollförbundet, 

Västergötlands Handbollförbund samt Svensk Damelit. 
  
Representation: Föreningen har varit representerad vid årsmöte med 

Västergötlands Handbollförbund och Svensk Damelit. 
  
Medlemsantal: Föreningen har 479 medlemmar. 
  
Sammanträden: Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 
 
Publikgenomsnitt: 573 personer i genomsnitt besökte hemmamatcherna i SHE. En 

minskning med 15%. Dock en femte plats i SHEs publikliga.  
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Medlemsavgifter 2019/2020: Spelare      600: - 
Familj >4 eller fler på samma adress 2 000: -                                                                         
Familjemedlemskap   1 600: - 
Aktiva/ledare/styrelse     300: - 
Ständig medlem  3 500: - 
 

Träningsavgifter 2019/2020: 2000 och äldre (F15-F16, Junior, Elit)  1 700: -* 
2005–2006 (F14, F13)   1 450: - 

 2007-2008 (F12, F11)   1 050: - 
2009–2010 (F10, F9)      900: - 

 2011(Handbollsskolan)      400: - 
2012–2013 (Handbollsskolan)          0: - 

*Licenskostnad om 300kr tillkommer 
  
Lotterier: Föreningen har under året sålt Rödvita rabatten och 50/50-lotter. 
  
Kansli: Helén Josefsson Kanslist 

Anette Olsson Städning och del kansli 
Linus Gustavsson Städning (Tjänstledig från November) 

 Torbjörn Johansson Städning (Visstidsanställd) 
  
Ekonomi: Årsredovisning- och revisionsberättelse – se bilagor. 
   
Arbetsgrupper  
Matchfunktionärer: Dan Jakobsson, Alexander Fuentes, Johan Gustavsson, Amir Pilav, 

Anders Wiik, Eva-Lena Green, Rigmor Weidenholt, Patrik 
Eriksson, Robert Elovsson, Lennart Larsson, Tommy Otter, Börje 
Green, Christer Örtemark, Björn Erlandsson, Anki Wiik, Gunilla 
Erlandsson, Micael Gustafsson, Linda Sundström, Lotta Brolin, 
Malou Larsson, Mary Edman, Patric Nilsson, Roland Edman, 
Ewa-Lotte Carlsson, Eva Järlström 

  
Arrangemangsgrupp: Dan Jakobsson, huvudansvarig 
 
Golvgrupp:  Börje Green, Lennart Larsson, Tommy Otter  
  
Entré, arrangemang: Anki Wiik, huvudansvarig  
  
Kiosk, arrangemang: Rigmor Weidenholt, huvudansvarig 
 
Annliz Cup :  Anders Wiik, Rasmus Poulsen 
 
Utmärkelser utdelade 2019-20: Årets HF:are:  

               Årets ledare: Sabina Cederkvarn 
         Årets spelare:  
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Kommentarer och tack! 
 
 
Så kan vi lägga ännu en säsong och ett verksamhetsår till handlingarna – det 71:a i ordningen!  
Vi kan lägga en säsong bakom oss där föreningen fått ett antal ovanliga problem att hantera. 
Föreningens elitlicens var hotad då vi hade ett negativt eget kapital om -775 000 kr när året 
startade. En global pandemi (Covid 19) gjorde att säsongen slutade abrupt i mitten av Mars 
efter färdigspelad grundserie i SHE. Samtliga ungdomsserier avslutades även om de inte var 
färdigspelade den 13:e mars och Ungdoms-SM ställdes in. Inget slutspel genomfördes eller 
kvalmatcher så säsongen fick ett minst sagt underligt slut. 
 
Säsongen inleddes med att iordningställa idrottshallen för spel i SHE. Föreningen investerade 
200 000 kronor i att flytta hem elitlaget till idrottshallen. Ett stort engagemang från flera i 
klubben där snickrande, målande och iordningställande gjordes tillsammans. Sprunget ur detta 
kom en lite grupp pensionärer igång med att träffas en gång i veckan och pyssla i hallen. 
Hastigt och lustigt fick de namnet Skövde HF Doers Club av ordföranden. Förhoppningen är 
att utöka med fler frivilliga framöver.  
 
Sportsligt har elitlaget gjort en bättre säsong än föregående år även om vi inte nådde 
slutspelsplatsen. 18 poäng fick laget ihop (två fler än föregående säsong) men missade 
slutspelet precis. Danska Louise Søndergaard kom med i All-Star laget i SHE och Elma 
Örtemark når topp 20 i antal gjorda mål i ligan, första säsongen i SHE. 
 
På Ungdomssidan lyckades föreningen återigen nå steg fem för juniorerna men på grund 
viruset fick laget nöja sig med att bli ett av de åtta bästa lagen i Sverige. För F16 var två lag i 
steg fyra när pandemin slog till så vi får aldrig veta om vi skulle nå steg fem eller inte.  
I F14 blev det stop i steg tre för de två lagen som deltog. 
Övriga ungdomslag segrade i flera av serierna och det ser oerhört positivt ut för framtiden i 
klubben. 
 
Publikgenomsnittet har minskat med ca 15%, från 675 i genomsnitt till 574. Trots detta är 
Skövde HF ändå femma i publikligan i SHE. 
 
Årets upplaga av Annliz Cup, blev den största succén hittills i cupens historia. SuperElit-
klassen flyttades till en helt egen helg och storlag som CSM Bukarest kom till Skövde den 8-
11:e augusti. Totalt spelade 8 lag i SuperElit-klassen och på matfestivalen spelade 8 
Allsvenska/Div 1-lag samt 14 F16-lag. Cupen gör ett mycket fint ekonomiskt resultat och 
marknadsmässigt så har Cupen gått ett genomslag i media såväl nationellt som internationellt. 
 
Ekonomiskt har föreningen haft mycket stor framgång. Vi redovisar ett starkt överskott i årets 
resultat som går att hänföra till återhållsamhet i utgifterna och ökade intäkter från sponsring 
och egen försäljning. Föreningens medlemmar och deras familjer har tagit ett stort ansvar i att 
återställa det egna kapitalet och vi kan gratulera alla i klubben till det fina resultatet.  Den 
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avgående styrelsen rekommenderar under det kommande verksamhetsåret att fokusera på 
ökade intäkter för att bygga en buffert för föreningen. 
 
Förening vill tacka alla ledare för ett bra arbete under det gångna året och riktar även ett stort 
tack till alla föräldrar som ställt upp under året. Ett särskilt varmt tack riktas till alla ideella 
funktionärer som har hjälpt till vid matcher och olika arrangemang. Tack också till våra 
sponsorer, Skövde kommun, publiken för ovärderligt stöd under den gångna säsongen. 
Avslutningsvis ett stort tack till alla våra spelare – det är för er vi gör det! 
   
Skövde Handbollsflickor, styrelsen 2019/2020 
  
Å styrelsens vägnar, 
 
 
Styrelsen Skövde HF 
  


