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Verksamhetsberättelse                                                              

Varbergs BoIS FC  
2021 

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft följande sammansättning: 

 
Ordförande: Lars Karlsson        

Vice ordförande: Pär-Ola Larsson  
Sekreterare: Hanna Nyström  

Kassör: Peter Birk 
Ledamot: Ann Thomson Ahlbom  

Ledamot: Henrik Dahl   
Ledamot: Sebastian Johansson 

Ledamot: Jens Peterson  
 

Sammanträden/Verksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten. 

Styrelsen har också kontinuerligt samarbetat med näringsliv, kommun, 
fotbollsförbund och andra fotbollsföreningar 

 
 

Styrelsens pris till bästa spelare: 
Dam – Lilly Borgman 
Herr -  Joakim Lindner 

Ordföranden har ordet 

År 2021 gör föreningen sitt historiskt bästa resultat någonsin genom att Seniorlaget 

slutade på en hedrande 10-plats i Allsvenskan samtidigt som våra Damseniorer tar klivet 

upp i division 2. 

Detta ger eko inom fotbollsvärlden och befäster positionen som en av Sveriges allra 

främsta föreningar och ger respekt både nationellt & internationellt. 

Det går inte att undgå att pandemin för andra året i rad har påverkat vår verksamhet 

men alla har tagit sitt stora ansvar och gjort det bästa i denna svåra situation. 

Verksamheten har trots detta kunna genomföras genom omfattande åtgärder för att 

förhindra smittspridning.  



Verksamheten 

Ekonomi 
Föreningen gör återigen ett stort plusresultat och som gör att hela föreningen kan 

fortsätta utvecklas och står väl rustat inför framtiden.  

 

Dam 
Damfotbollen slutade på en hedrande andraplats i division 3 och tack vare denna 

placering spelar i division 2 2022. Utvecklingen går enligt planerat och tar hela tiden 

stora steg framåt.   

Ungdom 
Befäster sin position som en av de ledande föreningarna i Halland. Föreningen har aldrig 

haft så många aktiva som år 2021. Alla ledare gör ett ovärderligt jobb och det är ni som 

gör att vi är där vi är.  

 

Second Hand  
Har trots pandemi gjort ett fantastiskt år som ger ett viktigt tillskott ekonomiskt. Per 

Johansson med personal gör ett imponerande jobb år ut och år in. Stort tack till alla som 

är engagerade i denna institution.    

Personal  
Utan det engagemang och utan den kunskap vår personal besitter hade inte 

verksamheten fungerat. Under året förstärkte vi organisationen ytterligare genom att 

anställa Fredrik Wallin som marknadschef. Även här har naturligtvis pandemin påverkat 

arbetssituationen men trots det har arbetet kunna flyta på ett bra sätt utan att påverka 

den totala verksamheten.  Stort tack till alla som jobbar på vårt sportkontor.  

Lars Karlsson 

Styrelseordförande 

Varbergs BoIS FC. 

2021 

 

 
Sport- och administrationskontor (SPA) 
 

Under året har vi utökat kontoret med en ny tjänst, Fredrik Wallin är ny marknads- och 

försäljningschef och vi har bytt ekonom då Carina Neldemo lämnat oss och vi i stället har 

fått in Lars Elisson. Kontorspersonalen är anställda i olika omfattning. 

Sedan tidigare hade vi en stor och välfungerande ideell organisation. Nu har vi en väl 

slimmad och effektiv professionell organisation också. 

Arbetet har fungerat väldigt bra under året och tillsammans har vi  

skapat det arbetssätt vi idag har, som lovar väldigt gott inför framtiden. 

 

På kontoret har funnits: 

Dan Skogman (klubbchef) 

Carina Neldemo t.o.m. juni/Lars Elisson från juli (ekonomi) 

Pauline Knutsson (administration) 

Jonas Lejeviken (administration och kommunikation) 

Martin Pringle (akademichef och adm. sportchef) 

Ludwig Bengtsson Backman (evenemangsansvarig och kommunikation) 

Joakim Lindner (marknad) 

Hampus Zackrisson (marknad) 

Fredrik Wallin från oktober(marknads- och försäljningschef) 



Ekonomisektionen 
 

Verksamhetsåret 2021 har präglats av Covid -19 pandemin. Publikrelaterade intäkter 

uteblev under en stor del av säsongen. Under sommaren blev det till slut ändå möjligt för 

Varbergs BoIS att för första gången någonsin att spela inför publik i allsvenskan! De 

bidrag som utbetalts av staten för att stötta föreningslivet har utgjort ett behövligt 

tillskott till ekonomin och till viss del kompenserat för bortfallet av publikintäkter. Under 

året har även ett antal spelare sålts till andra klubbar vilket genererat ytterligare positivt 

resultat.  Varbergs BoIS gör även 2021 ett väldigt starkt år med ett resultat om 8 

125 000 kr. Det positiva resultatet gör att föreningens egna kapital den 31 december 

2021 uppgår till 18 531 000 kr  

I dagsläget ser det tyvärr ut som att Covid -19 pandemin kan komma påverka ekonomin 

negativt 2022. I vilken omfattning är än så länge inte möjligt att förutsäga. Dock har 

klubben en stark ekonomi som klarar ytterligare ett pandemi år. 

 

 

 

Fotbollssektionen 

Herrseniorutskottet 

 
Topp 10 med mersmak! 
Inför säsongen 2021 tippade många experter att Varbergs BoIS skulle få ett svårt andra 

år i Allsvenskan och åka ur serien. Laget motbevisade dock expertisen och säsongen gav 

en tiondeplats i landets högsta serie – samt stora förhoppningar inför framtiden. 

Efter en fin elfteplats under föreningens debutsäsong i Allsvenskan 2020 fanns det 

farhågor om att det skulle bli ett tuffare år 2021.  Det pratades i negativa termer kring 

det tuffa andra året och detta var något som klubbens manager Joakim Persson fick 

frågor kring på den allsvenska upptaktsträffen inför säsongen. Persson gav svar på tal då 

han konstaterade att ”Varför ska det vara tuffare år två när killarna fått ytterligare ett 

års erfarenhet av spel i Allsvenskan?”. Efter det deklarerade ”Jocke” att ”Vi kommer inte 

åka ur detta året heller. Så enkelt är det”.  

 

Spelare som lämnat laget sedan föregående säsong var bland andra profiler som Junes 

Barney (Paralimini), Gustaf Norlin (IFK Göteborg), Astrit Selmani (Hammarby) och Erion 

Sadiku (Genoa). Under 2021 försvann spelare som Albin Mörfelt (Vålerenga) och Adama 

Fofana (Dijon FCO). 

 

Nya spelare i den grönsvarta tröjan var Jean Carlos De Brito (Hammarby), Robin Simovic 

(Odds BK), Victor Karlsson (Onsala BK), Oliver Stanisic (ÖIS), Gustav Nordh (Team TG), 

Simon Karlsson Adjei (Assyriska IK), Philip Mårtensson (Trelleborgs FF) och Jakob Lindahl 

(IF Sylvia). Under sommarfönstret hämtades holländaren Des Kunst (Feyenoord FC). 

Utöver dessa flyttades Oliver Afonsi, André Boman och Noah Johansson upp från U-

truppen. 

 

Varbergs Bois hade inte kvalificerat sig för spel i Svenska Cupen under 2021 utan fick 

under försäsongen spela vänskapsmatcher. Efter några veckors träning var det 

försäsongspremiär mot Tvååkers IF den 4:e februari 2021. Matchen slutade med förlust 

0-1, men följdes efter det upp med segrar mot bland andra Öster, GAIS och Värnamo 

innan Häcken blev för svåra i genrepet inför Allsvenskan. 

 

Premiärmatchen 2021 spelades på bortaplan mot Mjällby AIF. Slutresultatet skrevs till 0-

0. Laget spelade en fin fotboll under våren utan att riktigt få med sig resultaten. När 

serien tog EM-uppehåll efter 8 omgångar hade boisarna inkasserat 7 poäng och huserade 

i nedre delen av tabellen. Tillbaka efter uppehållet hade de grönsvarta hittat formen och 

inledde, efter bortaförlusten mot AIK, en 8 matcher lång svit utan förlust. Detta gav eko i 



fotbollssverige och Varbergs BoIS hyllades för sitt sätt att spela fotboll. Media lovordade 

samtidigt tränaren Joakim Perssons förmåga att med små medel kunna skapa ett så 

duktigt och slagkraftigt fotbollslag. 

 

Den pandemi som satt sina klor i världen gjorde även avtryck på Allsvenskan. 

Restriktioner gjorde att inledningen på säsongen spelades för tomma läktare för att 

sedan succesivt under säsongen övergå till ett begränsat antal åskådare. När slutet på 

den allsvenska säsongen kom gjordes det till slopade restriktioner och fritt antal 

åskådare. 

 

Ett av säsongens stora utropstecken i Bois var Tashreeq Matthews. Den 21-årige 

sydafrikanen gjorde en storstilad säsong där han satte skräck i motståndarförsvarare 

med sina kvicka fötter. Utöver ”Tash” fick även den äldre och mer erfarne Stojan Lukic 

välförtjänta hyllningar för sin säsong. Den 42-årige målvakten stod för stabilitet och 

trygghet när han återvände till laget efter att egentligen ha slutat under 2020. Till sist så 

var lagets tränare och manager Joakim Persson nominerad, utan att vinna, till priset 

”Årets tränare” i samband med Allsvenskans Stora Pris 2021. 

Styrelsens pris till årets herrspelare tilldelas Joakim Lindner.  

   

 

Damseniorutskottet 
 

Damlaget fortsatte att bygga underifrån med egna talanger även 2021. 

Många spelare från egna leden har testat på seniorfotboll med riktigt bra insatser. 

Laget stod för en fantastisk säsong med 15 segrar och endast en förlust i seriespelet.  

Trots detta slutade man tvåa bakom Falkenbergs FF.  

Efter en friplats infriades ändå målsättning med uppflyttning till Div. 2. 

 

Framtiden för vår Dam och flicksatsning ser verkligen mycket ljus ut. 

 

Styrelsens pris till årets damspelare går till Lilly Borgman. 

 

 

 

Barn- och ungdomssektionen 
 

Varbergs BoIS barn- och ungdomsverksamhet (5 till 19 år) har tagit ytterligare steg 

under 2021 och antalet spelare är idag uppe i 425 st fördelat på ca 65 % pojkar och 35% 

flickor. Antalet ledare består av runt 70 st varav merparten är hårt ideelltarbetande 

ungdomstränare med ett fantastiskt engagemang. Stort Tack till Er alla! 

 

Att spela fotboll i Varbergs Bois ska vara ett positivt minne för livet. Vi värnar om 

kamratskapet, glädjen i att spela fotboll samtidigt som alla får en gedigen utbildning i att 

spela fotboll. Vårt mål är att få fram fotbollsspelare som ska fortsätta att spela fotboll på 

seniornivå, givetvis främst i vårt herr eller damlag men även i någon av elitklubbarna 

runt om i landet, utomlands eller seniornivå på lokal eller regional nivå i Varberg med 

omnejd.  

 

En grön tråd i verksamheten är att vi värnar om individens långsiktiga utbildning och 

utveckling i sin idrott framför kortsiktiga resultat och vinster. I BoIS så jobbar vi utefter 

en värdegrund med våra spelare där ansvar, hjälpsamhet och att vara en god kamrat är 

några av ledorden. Den s.k. ”BoIS-andan” är något som spelare och ledare 

vidareutvecklat tillsammans under 2021. 

Tack vare förstärkt ekonomi har akademi och ungdomsverksamheten kunnat får mer 

resurser och i slutet på 2019 anställdes Martin Pringle som Akademi och Sportchef, vilket 

han arbetat som under 2020 och 2021. Den 1/12 2021 tog Martin Pringle steget fullt ut 

och ersattes av Martin Skogman. På detta sätt får vi en mer renodlad verksamhet och 



båda två kan fokusera fullt ut på sin verksamhet. Vi har också kunnat anställa en 

heltidsanställd tränare i P19, Martin Skogman samt Jonathan Enzo Arnet i P16. Jörgen 

Gustafsson är anställd 50% i P17 samt 50% på Peder Skrivares skola där många av våra 

akademispelare går på fotbollsgymnasium. Utöver ovan är Fredrik Bakke 

kvarttidsanställd som MV tränare och Joakim Törnvi som FYS tränare. 

 

Vår satsning sedan några år tillbaka på flicksidan har börjat ge bra resultat med fler 

tjejer på träning och lag i seriespel.  

 

Nedan följer årets höjdpunkter. 

• Under året gick F17 till kvartsfinal i SM vilket nog kan räknas som klubbens 

främsta merit på ungdomssidan. Kanske även i Varbergs kommun genom tiderna. 

Många flickspelare deltog i Damlaget och fick värdefull erfarenhet. 

• Tre flickspelare födda 06. Leonor Mangas Larsson, Meja Emilsson, Moa Ivarsson 

var kallade till Hallandslaget på regionläger. 

• Två flickspelare födda 05, Matilda Mårtensson och Filippa Rolofsson var uttagna i 

Hallandslaget  

• F14 vann sin serie klart. 

• Varbergs BoIS akademi gick tyvärr från 3 till 2 stjärnor i SEF Unicoach certifiering, 

Mest pga färre debutanter i A-laget plus att inte Erion Sadiku spelat seniorfotboll 

under 2021. Dock, var organisationen kvar på samma nivå poängmässigt som 

året innan.  

• Oliver Alfonsi och Andrè Boman gjorde bra ifrån sig i Allsvenskan och Noah 

Johansson gjorde ett bra inhopp i sista matchen mot Mjällby. 

• Gustaf och David Bendrik, födda 2003 flyttades upp i A-truppen i slutet på 2021. 

• I våra samarbetsföreningar på seniornivå, Ullared och Tvååker har Liam Munther, 

Andrè Boman, Albin Svensson och Nils Bertilsson spelat regelbundet på senior 

nivå, division 2 resp 1. 

• P19 vann sin serie och blev klar för Superettan 2022, P17 gjorde sin bästa insats 

någonsin men en andra plats i sin serie och P16 gjorde samtliga en mycket 

godkänd insats i seriespelet med unga spelare som fick chansen att utvecklas i 

äldre lag. P15 kvalificerade sig till 2022 års ”Pojk Allsvenska” 

• P16 gick till A-slut spel i SEF Trophy och gjorde där en mycket bra insats 

• P14 var klara seriesegrare i Hallandsserien. P13 spelade i tre serier och blev tvåa i 

2 av dem. 

• Martin Pringle har fortsatt utvecklat samarbetet med de lokala föreningarna med 

start för Lilla Träslöv FF och Träslövsläge IF.  

 

 

Ungdomssektionen har utsett följande pristagare 2021 

 

Årets tränare - Greger Bergendal 

Årets lag - F 17 

Årets spelare -  flick – Meja Emilsson 

Årets spelare – pojk – David Bendrik 

 

Träningspriser: 

F14/15 – (07/08) - Isabelle Pettersson 79 %. 

P14 – (2007) - Linus Cronvall 97 %  

P13 – (2008) - Hamzah Kal Omar 97%.  

P12 – (2009) – Kalin Zinkov 94%.  

F12 – (2009) - Ingrid Andersson 86% 

P11 – (2010) - Leon Prim José da Cruz 98%.  

F11 – (2010) - Edit Hildesson. 75% 

P10 – (2011) – Gustav Bartoldsson 93%.  

F10 – (2011) - Alba Hellman. 81% 



Värdegrundssektionen 
 

En av sektionens uppgifter är att förmedla ut vår värdegrund i föreningen. Den praktiska 

handledningen för vårt arbete är BoIS-andan som förmedlar hur vi är med och mot 

varandra hela tiden.  

Under 2021 så har värdegrundssektionen kunnat hålla två utbildningstillfällen i 

matchvärdskap utifrån de restriktioner som varit. Dessa utbildningar syftar till att få 

utbildade värdar som finns vid våra barn- och ungdomsmatcher för att skapa en lugn och 

trygg miljö runt matcherna.  

Under sommaren bjöds Forumteatern åter in till alla lag mellan 8 – 13 år. Forumteater är 

en typ av rollspel vars syfte är att få publiken engagerad i handlingen. De kommer ut till 

föreningen och spelar upp scener ur vardagliga med viktiga händelser tagna från 

idrottsvärlden. För att lösa situationen får publiken antingen ta över en rollkaraktär och 

spela med, eller komma med en muntlig lösning. 2021-års tema var ”Normmedveten 

Idrott”, som man också anpassade till vår BoIS-anda. 

Inför 2022 har sektionen färdigställt textmassa till en ny välkomstfolder som man skall få 

som ny spelare i föreningen. Den skall innehålla allmän information om vad man som 

spelar o förälder kan förvänta sig som medlem, samt föreningens policy, verksamhetsidé 

och värdegrund. Dessutom har man satt ihop en handlingsplan och presenterat den för 

Framtidssektionen angående Värdegrundssektionens fortsatta arbete och utveckling. 

 

 

Arrangemangssektionen 
  

Under herrlagets andra säsong i Allsvenskan fick vi så äntligen chansen att välkomna 

tillbaka publiken in på Varberg Energi Arena. Under våren tilläts dock på grund utav 

pandemin bara 8 personer vid allmänna sammankomster men från återstarten mot 

Kalmar i början av juli lättades successivt restriktionerna. Till matchen mot Degerfors 

den 2 oktober hade samtliga begränsningar hävts och slutfasen av säsongen fortlöpte 

som ”normalt”. Hemmamatchen mot Malmö FF den 24 oktober blev den mest besökta 

matchen då drygt 3200 personer tog sig till ”Vallen”. Inför 2022 hoppas vi att 

restriktionerna lyfts en gång för alla och att laget kan få det publikstöd de verkligen gjort 

sig förtjänta utav. Organisationsmässigt var det i mångt och mycket exakt samma 

evenemangspersonal som arbetade kring herrmatcherna 2021 som 2020. Klubben har 

ett fantastiskt gäng volontärer som lägger tid, kraft och passion i syfte att hjälpa 

Varbergs BoIS, och vi fick kontinuerligt under säsongen beröm från delegater och 

motståndarlag kring vår trevliga personal och hur väl arrangemangen fungerar.  

Varberg Futsal Cup var planerad att arrangeras helgen 9-10 januari 2021 men den satte 

dessvärre regeringens Covid-19-restriktioner stopp för.  

 

 

Framtidssektionen 
 

Har uppgiften att blicka framåt för att se möjligheterna för vår förening. 

För att kunna ta de rätta besluten måste man veta hur det varit och hur det är – då finns 

möjligheten att skapa den framtid vi önskar. 

Mycket av årets arbete har handlat om att identifiera vad vi står för i många frågor för 

att kunna skapa en verksamhetsplan med mycket tydliga mål, identifikationer och ramar 

som skall kunna göra att vi är en hållbar elitförening under lång tid. 

Det har resulterat i att vi tagit fram strategiska mål och ID-markörer som kommer 

presenteras på



 

Här kommer valberedningens förslag 2022 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
                                                                                         Uppdaterad 
20220208 11.21                                                                                                          

1 Lars Karlsson 2022 Omval   

2 Pelle Larsson 2021–2022    

3 Sebastian Johansson 2021–2022   
4 Jens Petersson 2021–2022    

 5 Ann Thomson 2021–2022   
6 Peter Birk 2022–2023 Omval    

7 Henrik Dahl 2022–2023  Omval   

8 Hanna Nyström 2022–2023  Omval   

          

Auktoriserad Revisor Henrik Blom 2022 Omval   

Lekmannarevisor Therese Rindeqvist 2022 Nyval Tobias Johansson  

Revisorssuppleant Ingela Ambro 2022 Omval   



Styrelsens förslag…                                                                                    

är att våra Strategiska mål och ID-markörer ska gälla och att vi tar 

ett årsmötesbeslut på det. 
Dessa har process arbetats fram under 2021 för att vi ska kunna vara en hållbar 

elitförening under lång tid, med stark kontinuitet och som känne-tecknas av en mycket 

tydlig profil. 

 

Detta innebär att dessa dokument måste följas av kommande styrelser och föreningens 

övriga organisation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ID-markörerna är -  

Idrottsligt: 
Vi ska utveckla spelare, som skapas till elitspelare från egna led, rekryteras lokalt, 

regionalt, från div I eller lägre eller utländska akademier. 

Vi har en tydlig idé’ med att utbilda spelare och sälja spelare. 
 

 
Värdegrund: 
Sättet vi jobbar på utmärks av vår värdegrund (verksamhetsidé, värdegrund, vision) och 

BoIS-andan. 
 

 
Ekonomi: 
Ekonomin ska ha en framstående roll i föreningen och skall behandlas med största 

varsamhet, noggrannhet och vara i balans. 

Beslut som tas får aldrig äventyra föreningens existens. 

Lönekostnaderna bör aldrig överstiga 60-65 % av föreningens totala omsättning, samt 

att vi ska ha ett eget kapital som motsvarar 8 månaders lönekostnad. 
 

 
Organisation: 
Vi ska med yppersta kvalitet skapa den organisation som bäst passar vår verksamhet. Vi 

ska synkronisera ideella, professionella och partnerskapsmedarbetare i vår organisation. 
 

 

Arrangemang: 
Vi ska ha högsta klass på våra arrangemang. Arrangemang ska alltid vara kopplade till 

kärnverksamheten, det vill säga fotbollen 
 

 

Varumärket: 
Vi ska utveckla och vårda varumärket. 
 

 

Individens utveckling: 
Vi ska ge varje BoIS-are utvecklingsmöjligheter i sin BoIS-roll. 
 
 
/Styrelsen i Varbergs BoIS FC Mars 2022 

Det beslutet gäller är att nedanstående antas som ett 

årsmötesbeslut och att dessa enbart kan ändras genom nytt 
beslut på ett ordinarie årsmöte: 

 
De Strategiska målen är: 
Vi skall vara en elitförening på VÅRT sätt! 

Vi skall tillhöra Sveriges tjugotvå bästa fotbollsföreningar! 

 



Verksamhetsplan 2022 Varbergs BoIS FC    Uppdaterad 220225 14.24 

 
Som grund har vi 2021 som är vårt bästa år någonsin, idrottsligt både för herr och dam, 

för vår akademi och för vår stora barn- och ungdomsverksamhet.  

 

Dessutom har vi kommit väldigt långt i vårt utökade värdegrundsarbete, där vi tidigare 

gjort en ny verksamhetsidé’, värdegrund och vision. 

 

Nu kompletterar vi detta med strategiska mål och ID-markörer för att göra vår grund till 

verksamheten ännu mera stabil och bättre. 

 

Detta är sista året föreningens styrelse kommer göra hela vår verksamhetsplan. Från 

2023 kommer verksamhetsplaner göra sektionsvis för att vi ska bli ännu tydligare med 

vart vi vill nå, men också för att vi ännu tydligare ska kunna utvärdera vår verksamhet 

och se om vi genomfört och uppnått det vi planerat. 

 

Styrelsen: 
Styrelsen främsta uppgifter är att övervaka att klubbens verksamhet sköts enligt vår 

verksamhetsidé’, värdegrund, att vi jobbar i linje med våra ID-markörer för att uppfylla 

våra strategiska mål och närma oss vår vision. 

 

Via vår organisationsplan har arbetsuppgifter delegerats till sektioner och utskott, 

inklusive den beslutsrätt som givits varje organisationsdel. 

 

Styrelsen tar under året de beslut som inte delegerats vidare. 

Minst en från styrelsen är representant i varje sektion. 

 

Nedan följer sektioners och andra organisationsdelars verksamhetsplaner. (Den ID-

markör som står kursivt efter vissa organisationsdelars namn är 

sektionens/organisationsdelens viktigaste förhållningssätt för att kunna nå våra 

strategiska mål och närma oss vår vision.) 

 

Fotboll: 
ID-markör: 

Vi ska utveckla spelare, som skapas till elitspelare från egna led, rekryteras lokalt, 

regionalt, från div I eller lägre eller utländska akademier. 

 

Vi har en tydlig idé’ med att utbilda spelare och sälja spelare. 

 
Herr: 
Föreningen vill ge herrlaget så bra förutsättningar vi kan för att helst lyckas göra vårt 

resultatmässigt bästa år, men är väldigt nöjda med om vi håller oss kvar i Allsvenskan. 

Vi jobbar för framtiden, via att vi påbörjat arbetet med att skapa bättre 

träningsfaciliteter, skapa ännu bättre organisation och vara ännu bättre på att ta hand 

om våra spelare och ledare. 

 

Dam: 
Vi utvecklar dam verksamheten genom att ge dem de förutsättningar de behöver och 

önskar för att fortsätta utvecklas. 

Vi värnar fortsatt om att verksamheten arbetar utifrån att i största möjliga mån 

innehåller spelare som är ursprungliga BoIS-are. 
 

Akademin: 
Vi ska tydliggöra akademins uppgifter under året. 

Vi går mot våra mål träningsgruppsmässigt och lagmässigt. 

Vi samarbetar lagöverskridande, under akademichefens ledning, för att varje enskild 



spelare ska få bästa möjliga fotbollsutbildning. 

Vi jobbar hela tiden framåt med spelar- och ledarutveckling med tydliga målet att så 

många som möjligt ska nå våra representationslag. 
 

Barn- och ungdom ( - 14 år): 
Vi fortsätter jobba för att barn och ungdomar ska gilla spela fotboll i BoIS. 

Vi ska via utbildade ledare, som både utbildas via SvFF tränarutbildningar och våra egna 

utbildningar som sker på återkommande Tränarmöten, ge dem de bästa 

förutsättningarna. 

Vi vill att alla våra spelare har kul, blir välutbildade och kanske det viktigaste, att de 

brinner för sin fotboll och gärna har som mål att nå våra representationslag. 

Vår barn- och ungdomsverksamhet skall vara en tydlig utbildningsperiod där den 

individuella utveckling är i fokus och lagens resultat inte prioriteras. 
 
Ekonomi: 
ID-markör: 

Ekonomin ska ha en framstående roll i föreningen och behandlas med största 

varsamhet, noggrannhet och vara i balans. 

 

Beslut som tas får aldrig äventyra föreningens existens.  

 

Lönekostnaderna bör aldrig överstiga 60-65 % av föreningens totala omsättning samt 

att vi ska ha ett eget kapital som motsvarar 8 månaders lönekostnad. 
 

Vi utvecklar fler ekonomiska nyckeltal under året. Genom strategin att långsiktigt bygga 

upp ett starkt eget kapital, så bygger vi också en plattform för att vara en elitklubb 

många år framåt. 

 

Resultatet för 2021 uppgår till 8 125 tkr och vi har nu ett eget kapital som uppgår till 

18 531 tkr, vilket motsvarar en soliditet på 75 % vilket är mycket starkt! 

 

Intäkterna för 2022 budgeteras till 42 873 tkr, de totala kostnaderna beräknas bli 41 

873 tkr, det budgeterade resultatet blir då +1 000 tkr. 

 
Arrangemang: 

ID-markör: 

Vi ska ha högsta klass på våra arrangemang.Arrangemangen skall alltid vara kopplade till 

kärnverksamheten, det vill säga fotbollen. 

 

Vi jobbar för en ännu mer ändamålsenlig arena. 

Vi utvecklar våra arrangemang så de blir mera publikdragande och ekonomiskt 

vinstgivande. 

Vi ser till att styrelsens arrangemangsregler når ut till alla i vår organisation som behöver 

veta om dem. 

 

Värdegrund: 
ID-markör: 

Sättet vi jobbar på utmärks av vår värdegrund (verksamhetsidé’, värdegrund och vision) 

och BoIS-andan. 

 

Alla våra medlemmar skall få information om vår värdegrund. 

 

Varje spelare och ledare i BoIS ska få en genomgång av BoIS-andan som leder till att 

den följs. 
 
 



Marknad: 
ID-markör: 

Vi ska utveckla och vårda vårt varumärke. 

 

Vi ska jobba med att förnya och utveckla vår produkt för partners och supportrar. 
Vi ska tydliggöra vår grafiska profil. 

Vi ska öka besökare på våra sociala medier. 
Vi ska göra vårt varumärke ännu starkare. 

Vi ska öka Vi-känslan för de som redan är BoIS-are och också finna nya. 
 

Framtid: 
Sektionen har under fjolåret påbörjat och kommit väldigt långt med arbetet med 

strategiska mål och ID-markörer. Detta mycket viktiga och nödvändiga arbete fortsätter. 

Utöver det ser sektionen över om vi har fler viktiga framtidsfrågor att arbeta med. 
 

Organisation: 
ID-markör: 

Vi ska med yppersta kvalitet skapa den organisation som bäst passar vår verksamhet. 

Vi ska synkronisera ideella, professionella och patnerskapsmedarbetare i vår 

organisation. 

Vi ska ge varje BoIS-are utvecklingsmöjligheter i sin BoIS-roll. 

 

Vi ska utvärdera hela vår verksamhet för att kunna göra eventuella förändringar som 

gynnar oss. 

Vi ser över behovet av rekryteringar. 

Vi ska göra våra ungdomar mer delaktiga i föreningens arbete. 
 
 

/ Styrelsen för Varbergs BoIS FC Mars 2022 
 


