
 

 

Verksamhetsberättelse 2019/2020 

 

Inledning. 

Det gångna året har kantats av både framgångar och motgångar. Säsongen inleddes med att 
vårt elitlag segrade i World Cup vilket skapade en god känsla i klubben. Vårt A-lag lyckades 
sen ta sig till semifinal i elitserien där vi fick ge vika för Villa. 

En annan positiv händelse under året var tillströmningen av flick- och damspelare in i 
verksamheten.  

Våra arrangemang har under året genomförts på ett mycket uppskattat sätt vilket vi har alla 
våra funktionärer att tacka för. Vi är stolta över alla funktionärer och inte minst Flames som 
ställer upp i vått och torrt, ett stort tack till er alla. 

Det negativa är det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret. Inte nog med att föreningen 
visar det största årliga underskottet -2,3 miljoner kronor. Vårt driftbolag visar dessutom ett 
underskott på 452 tusen kronor. Vårt tidigare vinstgivande bolag, Kanalbolaget, gav ett 
resultat efter finansnetto på 115 tusen kronor.  

I början av december gjordes ett prognosarbete som visade på risk för ett underskott upp 
mot 3,4 miljoner. Styrelsen gav klubbchefen i uppgift att säkerställa inflödet av befintliga 
sponsoravtal samt förlänga betydande avtal som skulle löpa ut efter säsongen. Då detta inte 
gav önskvärd effekt blev styrelsen tvungen att dra i handbromsen och säga upp en anställd 
samt samtliga avtal för spelare och ledare i syfte att minska det negativa kassaflödet.  

Styrelsen har under året blivit decimerat då tre ledamöter av olika anledningar lämnat sina 
uppdrag. Med anledning av detta har fyra personer adjungerats till styrelsen i slutet av året. 

Sammantaget har verksamhetsåret slutat med ett kraftigt underskott trots de sportsliga 
framgångarna. Tyvärr har vi gått från ett positivt eget kapital till ett stort negativt kapital 
vilket kommer prägla föreningen en lång tid framöver.  

 

Medlemmar 

Medlemsantalet är ca 700 medlemmar för säsongen. Detta ska jämföras med att vi tidigare 
år haft omkring 1000 medlemmar. Föreningen har inte, på grund av stor arbetsbelastning, 
mäktat med att arbeta med medlemsvården i tillräcklig utsträckning. Här finns en stor 
potential att öka medlemsantalet. 



 

Sport 
 
Bollnäs Bandys säsong blev väldigt speciell med både medgång och motgång.  För elitlaget 
startade säsongen med en inbjudan till Khabarovsk i Ryssland för att deltaga i Ryssland första 
internationella bandyturnering på många år. Turnering var ingen stor framgång men 
avslutades med seger mot Edsbyn. 
 
Efter World Cup i Sandviken kan Bollnäs titulera sig som "Världens bästa bandylag 
2019/2020", detta efter en finalvinst mot det ryska mästarlaget Neftyanik. Denna turnering 
rankas väldigt högt av samtliga lag i turnering då de bästa lagen från Sverige, Ryssland, 
Finland och Norge deltar. Denna vinst är något som alltid kommer att finnas med i 
historieböckerna och som Bollnäs Bandy kan vara stolta över att vunnit för andra gången.  
 
Efter ett antal matcher blev laget drabbat av en väldigt tuff situation då en av våra 
materialförvaltare Anders Sved gick bort alldeles för tidigt pga sjukdom. Anders hade anslutit 
bara ett år tidigare och kommit in i verksamheten, klubben, staden och trivdes väldigt bra. 
Anders bortgång var en stor förlust för omklädningsrummet och för föreningen.  
 
Vår huvudtränare Svenne Olsson tvingades i mitten av säsongen av familjeskäl avbryta sitt 
uppdrag i stort samförstånd med föreningen. Jesper Söderbäck stod nu ensam med ett lag 
som jagade slutspel och till sin hjälp kunde vi hitta en lösning med Danne Skarps som under 
resten av säsongen blev en del av tränarteamet och ledningen kring laget. Jesper och Danne 
gjorde ett fantastiskt jobb med att fortsätta leda laget i serien emot slutspelet. Vi slutade 
femma i grundserien.  
I slutspelets kvartfinaler ställdes vi emot VSK. Det började med 2 raka vinster och sedan 2 
raka förluster och till sist en 5:e avgörande match i Västerås. Denna match gick vi segrande 
ur och var klara för semifinal emot regerande svenska mästarna Villa. Det slutade med en 
tung förlust på hemmaplan i semifinal 4 i förlängningen.  
 
Tyvärr fick säsongen ett väldigt märkligt avslut när hela världen blev drabbad av Covid-19 
under våren. Självklart satte detta sina avtryck även för Bollnäs Bandy med slutspelsmatcher 
utan publik. 
 
Även vårt P16-lag spelade slutspel denna säsong och tog sig ända till finalspelet i Örebro som 
1 av 3 lag. Tyvärr så gick det inte hela vägen där men grabbarna och ledarna har gjort en 
väldigt bra säsong och det finns hopp för Bollnäs bandyn i ungdomsleden för framtiden. 
Många spelare från P16 och P19 samt Snoddaslaget har fått prova på träningar på elitnivå 
tillsammans med herrarnas a-lag. Det är viktigt för föreningen att säkerställa att de yngre 
kan utvecklas i en bra miljö.  
 
Desto bättre gick det för våra P14 killar som både vann distriktsmästerskapen och samtliga 
tre turneringar de deltog i, varav en var Stjärnkliniken Cup i Katrineholm. Även kallad 
inofficiella P14 SM då Sveriges 10 bästa lag bjuds in till en tredagarsturnering för att göra 
upp om SM-titeln. Bollnäskillarna lyckades som första hälsingelag i historien vinna 
turneringen. Detta genom att gå obesegrade under hela helgen. 
 



Denna säsong startades även dam- och flickbandy igen något som varit vilande några år och 
till kommande säsong kommer det finnas lag för damer och flickor att träna och spela bandy. 
Detta är väldigt viktigt för Bollnäs Bandy att växa som förening samt bidra till att dam- och 
flickbandy växer sig stark i landet.  
 
Ljusnan-Voxnan Kanal AB 
 
Bolaget har under året haft en annan inriktning mot för tidigare år då större delen av 
omsättningen, ca 9,8 Msek är vidarefakturering av kostnader till Bollnäs Bandy Drift AB för 
projekt Valhalla. Kanalbolagets uppgift i projektet har varit att hyra ut anställda och 
Vandrarhemmet till Valhallaprojektet samt hantera dess inköp. Årets vinst om 115 tkr har 
liksom föregående år genererats genom vandrarhemsverksamheten. Vinsten och 
obeskattade reserver disponeras genom koncernbidrag till Bollnäs Bandy Drift AB för att 
täcka upp en del av förlusten för projekt Valhalla.  
 
Bollnäs Bandy Drift AB 
 
Bollnäsbandy Drift AB bildades under våren 2019 för att vara redo att utveckla och ansvara 
för drift och underhåll för den kommande arenan samt för befintliga och tillkommande 
hyresgäster på Bro 4:4 SJ området.  
Under våren 2019 fick bolaget/föreningen frågan från Cramo om det fanns intresse för att 
inhysa vindkraftsbyggare till Tönsen-projektet dels genom inhyrda enmansbodar av Cramo 
samt även uthyrning av vandrarhemmet på Sävstaås. Detta uppdrag tog bolaget och 
genomförde det i samarbete med Ljusnan-Voxnan Kanal AB.  
Bolaget svarade för städning/tvätt samt tillhandahållande av frukost och middag till mellan 
65 – 95 polska arbetare 7 dagar i veckan från 1 juli 2019 fram till årsskiftet.  
Bolaget gjorde stora felbedömningar som ledde till ett stort underskott. Avtalen som 
tecknades säkrade inte intäkter som låg i paritet med de kostnader som bolaget åtagit sig 
och kalkylerna var bristfälliga med betydande belopp. Bolaget hade antagit att projektet 
skulle fortgå längre än vad avtalet reglerade. Vidare hindrades Ljusnan-Voxnan Kanal AB att 
ge det överskott som man tidigare kunnat bidra till föreningen med som utdelning till 
ägaren, Bollnäs GIF Bandy. Vid bokslutstillfället har projektet påverkat bandykoncernen 
negativt med ca 800 tusen kronor vilket med stor sannolikhet kan växa med ytterligare 200 
tusen kronor efter räkenskapsårets utgång då osäkra fordringar ingår i bokslutet.   
Bolaget var inte moget att driva ett så stort projekt vilket ledde till det stora underskottet. 
Detta innebär att Driftbolaget måste inleda sitt huvuduppdrag, ansvara för driften av 
bandyarenan, med att skaffa intäkter som täcker det uppkomna underskottet i bolaget. Först 
efter det kan bolaget fokusera på den kärnverksamhet som bolaget är satt att bedriva. 
  
  



Valhallaprojektet 
 
Valhallaprojektet, som omnämns ovan, startade med avtalstecknande redan i juni och 
augusti 2019. Det första avtalet som tecknades var med Cramo som förband sig att förhyra 
bodar till de boende. Det stora åtagandet, att förse arbetare i vindkraftbyggena i 
Tönsenområdet, tecknades 11 augusti 2019. Avtalen tecknades utan inblandning av vare sig 
bolagsstyrelse eller föreningsstyrelse. De avtal som tecknades var relativt öppna, med stort 
tolkningsutrymme. En hel del ömsesidiga klagomål framträdde, kanske pga att avtalen inte 
var tillräckligt utförligt skrivna. Detta har lett till att kostnader har uppstått som inte ingick i 
de kalkyler som sedermera visades. Några felbedömningar gjordes som ledde till att avtalens 
längd inte harmonierade och att kostnader var inte rätt bedömda. WiFi avtalet, till exempel, 
täcker en tid fram tom augusti 2020 samtidigt som projektet skulle, enligt avtal, vara avslutat 
sista december 2019. Anställd personal har anställningstid tom augusti 2020 medan 
intäkterna upphör vid december månads utgång. 
 
 
Ett antal erfarenheter har dragits av detta. 
De affärer som ska genomföras, både i föreningen och i bolagen, ska utföras professionellt. 
Ingen enskild person ska få teckna åtagande som överskrider ett belopp över 20 000 kr utan 
undertecknas av två personer, varav en i respektive bolagsstyrelse och föreningen. Innan 
undertecknande ska alla avtal granskas av någon sakkunnig som förstår samband och helhet. 
När det ska genomföras ett större projekt, som detta, ska kompetent projektledare tillsättas 
som har vana att tillämpa avtal och att styra verksamhet inom det område som avses. 
Den bristande hanteringen av projektet har lett till att bolagsstämman i Ljusnan-Voxnan 
Kanal AB ej beviljar styrelseledamoten, som tecknade avtal, ansvarsfrihet för förvaltningen 
av bolaget samt att bolagsstämman i Bollnäs Bandy Drift AB ej beviljar ansvarsfrihet för den 
verkställande direktören och den vid tidpunkten för avtalens tecknande sittande styrelsen. 
 

Ekonomi 

Föreningen gör ett underskott på ca 2,3 msek vilket är en avvikelse mot budget med ca 2,6 
msek. Det som driver detta är primärt minskade sponsorintäkter med 1,7 msek, ökade 
kostnader i kundförluster med 454 tkr, inventariehyror och träningsresa till Ryssland ca 200 
tkr samt överskridande av personalkostnader med 500 tkr. Föreningen har även tappat 
lönsamhet i arrangemangen Mini World Cup och Höstlovslägret som en konsekvens av att 
prioritering och fokus har legat på projekt Valhalla. Då föreningen tidigare år haft större 
sponsoravtal som löpt över ett antal säsonger har dessa förskottsfakturerats vilket inte 
kunnat genomföras i år vilket ger negativ effekt på årets resultat. Insamlingen som drivits av 
Andreas Sonefors har påverkat resultatutfallet positivt med drygt en halv miljon kronor i 
årets bokslut (mer faller ut på kommande verksamhetsår). Detta gör att det koncernmässiga 
underskottet per 2020-04-30 uppgår till 2,8 miljoner kronor. 

 

  



Slutord 

Föreningen måste nu ta ett stort grepp om ekonomin. Det krävs att mer arbete utförs av 
ideella krafter i föreningen. Om vi skall rädda elitlicensen för vårt herrlag krävs stora 
uppoffringar, att vi drar ner på alla kostnader. Det innebär lägre spelarlöner och färre 
anställda. Föreningen måste också organiseras på ett sådant sätt att fler personer tar ett 
ansvar för utpekat område inom klubben. 

Undertecknad styrelse vill rikta ett stort tack till personal, ledare, spelare, funktionärer, 
föräldrar och Bollnäs Flames som stöttar föreningen i med och motgång. Ett stort tack till 
våra sponsorer och nätverket Bollnäs Elit som gör det möjligt att driva föreningen. Vi vill 
även belysa och rikta ett stort tack till Andreas Sonefors och ni andra som bidrar med tid, 
pengar och engagemang genom insamlingen ”Tillsammans för Bollnäs Bandy”. Ni har varit 
direkt avgörande för föreningens existens i dagsläget. Vi behöver ert engagemang även i 
fortsättningen. 

Bollnäs september 2020 

Styrelsen Bollnäs Bandy 

 

 


