
 
 

Verksamhetsberättelse 2020/2021 
 

Inledning 
 

En säsong full av utmaningar är väl det första som man tänker på, både sportsligt, 
organisatoriskt och ekonomiskt. Utöver detta har en pandemi tagit över världen och lett till 
stora inskränkningar och restriktioner i vår vardag. Detta till trots, lyckades vi ändå leverera 

ett resultat på strax över en miljon på sista raden och vi lyckades få behålla vår elitlicens. 
Stålbadet med ekonomin måste dock fortsätta under kommande säsong, alla kommer att 

behöva bidra till att våra ekonomiska mål uppnås. Det blev under säsongen klart att vi 
kommer att få tillträde till vår efterlängtade arena under 2022. Målet för föreningen är att få 

elitlicensen förnyad och hålla oss kvar i elitserien där vi anser att vi hör hemma. 
 

Vi har lagt mycket tid på att ta fram en tydlig organisation, då föreningen drivs i princip helt 
ideellt. Varje styrelsemedlem har ett ansvar och samarbetar med andra inom föreningen för 

att nå våra mål. Vi har identifierat vilka roller som finns i föreningen och vilka vi behöver 
komplettera med. För alla dessa har vi tagit fram relevanta befattningsbeskrivningar som 

syftar till att skapa en tydlighet i vad som ska göras och vilket ansvar man har. 
 

Ett stort arbete pågår också för att föreningen och alla aktiva inom den, ska präglas av de 
värdegrunder som antogs för ett par år sedan Respekt, Gemenskap och Glädje.  

Vår kärnverksamhet är självklart bandy, men det är viktigt att vi sluter upp kring våra 
värdegrunder, att vi står för något mer. Det är dessa som skapar gemenskap på alla nivåer 

och som också bidrar positivt till att vårt varumärke stärks både internt och externt. 

Medlemmar 

Medlemsantalet är ca 600 medlemmar denna säsong, och har stor potential att öka. Vi 
kommer under året att se över ett nytt system att värva medlemmar, som inte bara kretsar 
kring bandyn. Tanken är att man ska kunna vara medlem och ha fina förmåner och att man 
ska kunna välja vilken nivå passar bäst. Målet är att detta ska vara klart innan vi går in i vår 
arena. 

Elit 
 
 
Säsongen 20/21 blev som bekant präglad av både ekonomiska och pandemirelaterade 
begräsningar. Efter att säsongen 19/20 slutade med att alla spelar- och ledarkontrakt 
upphörde att gälla så krävdes det en stor dos Bollnäshjärta för att vi skulle kunna ställa upp 
med ett fullt lag i Elitserien.  Vi visste att säsongen skulle innebära stora utmaningar, men 



vem hade kunnat räkna med att matcherna skulle spelas inför tomma läktare, att invanda 
rutiner fick ändras helt pga smittorisk, mm. Säsongen 20/21 blev minst sagt ett stålbad.  
 
Damlaget fick tyvärr inte prova vingarna ordentligt, utan pandemin satte stopp för säsongen 
när den knappt hade börjat. Desto roligare blir det att följa damlaget kommande säsong!  
Elitgruppen har förstärkts av Malin Andersson, som kommer fokusera på arbetet kring 
damlaget. Malin blir länken mellan styrelsen och laget, och med Malins bakgrund som 
spelare kommer hon bidra mycket till föreningen.  
 

 
 

Marknad  
 
Utan ideella krafter, samarbetspartners och supportrar som stöttar vår förening med tid och 
likvida medel, finns ingen möjlighet att driva vår verksamhet med de förutsättningar som 
krävs i dagens föreningar. När vi nu summerar verksamhetsåret vill vi rikta ett stort tack till 
våra sponsorer som fortsatt varit lojala med Bollnäs Bandy och vi har uppnått belopp som 
stärker klubbens fortlevnad.  
Vi vill också uppmärksamma nätverket Bollnäs Elit som består av ett 25 tal lokala företag 
som med olika medel stöttar oss. 
Vår ovärderlige ”million man” Andreas Sonefors, är numera anställd i föreningen med ansvar 
för olika marknadsuppdrag och kampanjer. 
Vi har detta år ökat inriktningen med digital marknadsföring i sociala medier för våra 
samarbetspartners. Med nästan 10 000 följare når vi ut i bruset och vi har även drygt 2 000 
medlemmar i ”Tillsammans för Bollnäs Bandy”. 
Gåvor och olika aktiviteter är viktiga ingredienser för marknadssidan. I juni sprang Damlaget 
”Stödruset” runt fotbollsarenan på Sävstaås som inbringade ca 30 000 kr, och Inge Näslund, 
vår outtröttlige idéspruta med det största Bollnäs-hjärtat, drog in ca 70 000 kr med sitt eget 
påhittade ”Däckracet” runt Vågen. 

 
 

Ungdom  
 

För ungdomsverksamheten blev säsongen 2020/2021 såklart speciell, i och med COVID-19. 
Inga ungdomsserier genomfördes i sin helhet. Däremot genomfördes en hel del 
internmatcher, i och mellan lag i föreningen, samt några träningsmatcher och seriematcher i 
perioder då de var tillåtet.  
Utöver detta så har möjligheter till vanliga träningar varit begränsad i perioder för de äldre 
ungdomslagen. Prioriteringen har ändå varit att försöka bibehålla intresset för träningar för 
våra ungdomar och på så sätt försöka göra en så pass bra säsong som möjligt, utifrån 
förutsättningarna. Där ska föreningens ledare ha en stor eloge i arbetet att motivera och 
engagera våra aktiva. Ungdomsgruppen och våra ledare har genomfört ett flertal 
ungdomsledarträffar för att diskutera utmaningarna med säsongen. 
Under säsongen har vi haft 8 lag med 150 barn och ungdomar och 30 knattar, aktiva i 
föreningen. 
Vi anordnade också vårt ordinarie höstlovsläger som i år hade 60 deltagare. 
 



 
Ljusnan-Voxnan Kanal AB 

 
Vårt dotterbolag, som främst ägande sig åt logi och RUT/ROT tjänster hade en tung ryggsäck 

med dig från Valhalla projektet. I november ansåg sig styrelsen tvungna att inleda en 
rekonstruktion med hopp om att kunna rädda bolaget. I maj insåg samma styrelse att det var 

omöjligt och i juni valde man att försätta bolaget i konkurs. Olyckligt, men nödvändigt. Det 
mest arbete drivs ideellt och vi måste lägga vår tid på rätt saker som för föreningen framåt. 
Vi tackar alla våra kunder för den tid vi haft möjlighet att få ta hand om er och vi tackar vår 

personal för tiden vi haft ett samarbete. 
 

Bollnäs Bandy Drift AB 
 

Bollnäs Bandy 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. 
  
Projekt Valhalla, som skapade ett stort underskott under förra verksamhetsåret, är nu 
avslutat och gjorde att bolaget gjorde en förlust på ca 165 000 kronor. Då projektet är 
avslutat kan bolaget fokusera på att återskapa det förbrukade egna kapitalet och skapa en 
hållbar och stabil verksamhet. 
  
Under verksamhetsåret har ett avtal tecknats med SBB´s dotterbolag Bollnäs Bandy 
Fastighets AB. Bollnäs Bandy Drift ska ansvara för drift och underhåll av den planerade 
bandyhallen och tillsammans med SBB skapa en affärsplan för området. Arbetet pågår och 
så här långt har ett hyresavtal tecknats mellan Bollnäs Bandy Fastighets AB och Röda Korset 
som kommer att flytta sin verksamhet till området. Förhandlingar pågår även med andra 
potentiella hyresgäster. Styrelsen arbetar med begränsade medel för att skapa en riktigt bra 
anläggning för föreningens verksamhet i hallen. Det finns goda förutsättningar för att detta 
ska bli ett framgångsrikt projekt som innebär att Bollnäs Bandy kan ta nästa steg i den 
långsiktiga utvecklingsplanen. 
  

 
Ekonomi  

 
Föreningens omsättning för räkenskapsåret landade på 5,1 msek mot budgeterat 8 msek. 
Detta drivs av sponsor- och reklamintäkter uppgående till 2,4 msek. Resterande del av 
omsättningen utgörs av gåvor, lotteriintäkter, medlemsavgifter samt intäkter från diverse 
arrangemang som kunnat genomföras utifrån de restriktioner som varit. Uteblivna intäkter 
så som publikintäkter, intäkter från kioskförsäljning, souvenirer mm har kompenserats 
genom olika bidrag och stöd vilka redovisas under Övriga intäkter och uppgår till totalt 1,7 
msek. 
  
Årsmötet föregående år fastslog budgeterade kostnader till 6,6 msek varav 3,4 msek avsåg 
personalkostnader för anställda och aktiva. Utfallet blev 5,3 msek varav den totala 
personalkostnaden uppgick till 3,2 msek.  
  



Föreningens resultat före finansiella poster och nedskrivningar av aktier i dotterbolag uppgår 
till 1,59 msek mot budgeterat 1,45 msek. Dock påverkas dotterbolagens ekonomiska 
utveckling föreningens resultat negativt med 681 tkr varför årets resultat är 900 tkr i 
föreningen. 
  

Vid ingången av räkenskapsåret hade koncernen ett underskott på 2,8 msek. Det 
koncernmässiga resultatet, som är förutsättningen för fortsatt beviljad elitlicens, har stärkts 
med 1 msek under räkenskapsåret och uppgår per 210430 till -1,7 msek. 
  
 
Som alla säkert förstår är ett underskott på närmare 3 msek förenat med en stor skuldbörda. 
Vi har från förenings sida valt att i den utsträckning föreningens ekonomi mäktat med göra 
rätt för oss gentemot hela koncernens samtliga borgenärer även om ett dotterbolags 
konkurs visar på att vi inte lyckats nå ändå fram. Vi kan dock glädja oss åt att föreningen inte 
har några förfallna skatter och avgifter, vi har lyckats göra rätt för oss i rätt tid gentemot 
Skatteverket under hela året, de leverantörsskulder som vid ingången av året var på närmare 
1 msek är under året avbetalad och i dagsläget finns inga förfallna skulder till våra 
leverantörer. 

 
 

Slutord 
 

Vi vill sammanfatta detta år som ett tufft och krävande, men som också gett oss stort hopp 
inför framtiden. Vår ambition att skapa en stabil förening, med en tydlig och hållbar 

organisation som bygger på att alla tar sitt ansvar, och framförallt agerar utifrån föreningens 
bästa, har kommit en bra bit på väg. Parallellt med detta har vi gjort stora framsteg med 

ekonomin, vilket bådar gott inför kommande säsong.  
Vi har en bra bit kvar, men känner oss trygga med de handlingsplaner vi tagit fram. 


