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ÖIS Fotbolls Förening 
Föredragningslista årsmöte 2018 (3:e) 

Måndagen den 5 mars kl 18.00, Presscenter Ullevi Stadium 
 

 

1. Mötets öppnande 

2. Parentation 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

7. Fastställande av föredragningslista 

8. Ceremoni 

9. Framläggande av 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 

c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste 

verksamhetsåret. 

10. Beslut om 

a) Resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, resultaträkning för 

koncernen och koncernbalansräkning. 

b) Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under den tid revisionsberättelsen avser. 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

13. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer 

14. Fastställande av antal styrelseledamöter 

15. Val av 

a) Medlemsföreningens ordförande för en tid om ett år 

b) Fyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid om ett år 

c) Val av fyra styrelseledamöter för en tid om två år 

d) Val av 1 styrelsesuppleant för en tid om ett år 

e) Auktoriserad revisor jämte en suppleant för en tid om ett år 

f) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid om ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande 

16. Avtackning 

17. Mötets avslutande 



Verksamhetsberättelse ÖIS Fotbollsförening 2017 
 

Styrelsen för ÖIS FF får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Joacim Nordh 
Ledamot  Roland Hanzén 
Ledamot  Dan Jonsson 
Ledamot  Kristofer Allbäck 
Ledamot  Jan-Erik Lien 
Ledamot  Henrik Peterson 
Ledamot  Malin Berglie 
Ledamot  Fredrik Jerlov 
Ledamot  Jesper Lunnevi 
Suppleant  Caroline Albinsson 
 
Styrelse har under året haft 13 protokollförda sammanträden. 
 
Personal på ÖIS-gården 2017 har varit: Niklas Allbäck (Verksamhet- & Akademichef), Henrik 
Svartborn (Försäljningschef, deltid), Hannes Sahlin (Säljare, deltid), Jozo Matovac (Säljare), 
Björn Nilsson (Evenemang & Service), Tina Küchler (Ekonomi, deltid), Johan Velagic 
(Kommunikation, deltid), Hans Gren (Spelarutvecklare, deltid), Hans Björnestöl (Material & 
Fastighet) Björn Andersson (Material U, deltid), Johan Orebäck (Projekt Derby, deltid) 
 
Organisationen för ÖIS representationslag har 2017 varit: Marcus Lantz (huvudtränare t o m 
augusti), Sören Börjesson (assisterande t o m augusti, huvudtränare augusti - december), 
Fredrik Björk (assisterande fr o m augusti), Dime Jankulovski (målvaktstränare), Roger 
Nordstrand (fys), Håkan Andersson (massör), Lars Peterson (läkare), Hampus Lüning 
(läkare) 
 
Ideella krafter på ÖIS-gården har bl a varit Kerstin Holmqvist, Leif Johansson, Bob Fyhr m.fl 
 
Vi tackar matchgruppen, publikvärdar, medlemmar och alla andra supportrar som stöttat 
föreningen med sitt engagemang under 2017.  
 
Göteborg den     /     2018 

 
Joacim Nordh Roland Hanzén Dan Jonsson 
 
Kristofer Allbäck Jan-Erik Lien Henrik Peterson 
 
Malin Berglie Fredrik Jerlov Jesper Lunnevi
   
Caroline Albinsson 
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Organisationsnummer 802493-7834 

 

Årsredovisningen för Örgryte IS Fotbollsförening 802493-7834  
räkenskapsåret 2017 
 

Styrelsen avger följande årsredovisning 

 

Innehåll: 

- Förvaltningsberättelse 
- Resultaträkning 
- Balansräkning 
- Noter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örgryte IS Fotbollsförening 

Organisationsnummer 802493-7834 

 

Förvaltningsberättelse 2017 

Verksamheten 

Styrelsen för Örgryte IS Fotbollsförening med säte i Göteborg, Västra Götalands län, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 

Uppgifter inom parantes avser föregående år. 

Allmänt om verksamheten  

Örgryte IS Fotbollsförening bedriver elit och breddverksamhet inom fotboll.  

Främjande av ändamålet 

Representationslaget skall vara en del av svensk elitfotboll. Från 16-års ålder bedrivs 
akademiverksamheten med fokus på att skapa elitfotbollsspelare. T.o.m 15-års ålder bedrivs 
breddverksamhet. Verksamheten bedrivs huvudsakligen krings området vid ÖIS-gården i 
Göteborg. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Ännu ett år till ända och efter ett nervkittlande kval står det klart att vårt A-lag spelar i 
Superettan även 2018. En missräkning sportsligt, men ack så skönt att med ”kniven mot 
strupen” ändå kunna vända kvalmatchen och säkra nytt kontrakt. För första gången sedan 
2006 gör ÖIS FF 3 säsonger i rad i samma serie och vi hoppas med den kontinuiteten nu 
kunna bygga vidare med siktet fastställt framåt och uppåt.  

Under året har vi fortsatt jobba med vårt värdegrundsarbete som under årsmötet fastställdes 
och de CSR-projekt som föreningen driver. Free Dawit, ÖIS mot Cancer, Friends och West 
Pride för att nämna några av de hjärtefrågor som föreningen valt.  

Även ungdomsfotbollen går fortsatt framåt. U17 blev 5 i Allsvenskan som nykomlingar och 
U19 motsvarade de högt ställda förväntningarna att kvalificera sig för U19-Allsvenskan till 
2018. Förutom det så vann vi DM på Juniorsidan och en hedrande andraplats i Gothia Cup i 
B18-klassen. På Flicksidan har vi nu en oerhört stabil F15/14 grupp som vi har höga 
förhoppningar ska kunna bli ÖIS första damjuniorlag inom kort och även 2 år i rad fått igång 
nya flickgrupper på de yngsta.  

Resultatmässigt når vi återigen ett blygsamt plusresultat som räddats av en framgångsrik 
gala, en överprestation på marknad och en 130-årspresent från våra fantastiska supportrar. 
Vi tappar dock fortsatt på publikintäkter vilket är en prioriterad fråga för framtiden. 

Vi ser nu fram mot 2018 med en ny tränare, många nya spelare, en ny organisation på plats 
och mycket annat spännande som ligger i startgroparna. 

Medlemsinformation 

Antalet medlemmar uppgick 2017 till 1614 st. 

 



Örgryte IS Fotbollsförening 
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Flerårsöversikt     
     
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.   
     

  2017  2016 

Nettoomsättning tkr 19 967  17 321 

Årets resultat tkr 18  103 

Balansomslutning tkr 5 003  4 290 

     
Förändring av eget kapital     
Ingående eget kapital 2017-01-01  103 044   
Årets resultat  18 132  103 044 
Utgående eget kapital 2017-12-31  121 176  103 044 

     
Förslag till vinstdisposition     
     
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:    
     
Balanserade vinstmedel  103 044  0 

Årets resultat  18 132  103 044 

  121 176  103 044 

     
     
i ny räkning överförs  121 176   

 

 

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNINGAR     
     
 Not. 2017  2016 

Rörelseintäkter     
Nettoomsättning 2 19 967   17 321  
Medlemsavgifter  592   548  
Erhållna bidrag  663   982  
Erhållna gåvor  387   9  
Verksamhetsintäkter  21 609   18 860  

     
Rörelsens kostnader     
Övr. externa kostnader  -7 414   -5 723  
Personalkostnader 3 -14 093   -12 998  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgånger -55   -25  

Summa rörelsens kostnader  -21 562   -18 746  

     
Rörelseresultat  47   114  

     
Resultat från finansiella poster     
Övr. ränteintäkter    2  
Räntekostnader  -29   -13  
Summa resultat från finansiella poster  -29   -11  

     
Resultat efter finansiella poster  18   103  

     
Årets resultat  18   103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örgryte IS Fotbollsförening 
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BALANSRÄKNINGAR  Not. 2017-12-31  2016-12-31 

      
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier  4 0  5 
Mark  5 400  0 
Pågående nyanläggningar  6 2 355  2 355 

   2 755  2 360 

      
Summa anläggningstillgångar   2 755  2 360 

      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager mm      
Råvaror och förnödenheter   45  2 

      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   1 139  1 147 
Övriga kortfristiga fordringar   366  241 
Förutbet. Kostn. Upplupna intäkt.   420  366 

   1 925  1 754 

      
      
Kassa och Bank   278  174 

      
      
Summa omsättningstillgångar   2 248  1 930 

      
      
SUMMA TILLGÅNGAR   5 003  4 290 
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Organisationsnummer 802493-7834 

 

 2017-12-31  2016-12-31 

Eget kapital och skulder    

    
Eget kapital    
Balanserad vinst 103    
Årets resultat 18   103  

    
Summa eget kapital 121   103  

    
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 340   1 292  
Övriga kortfr skulder 1 230   791  
Upplupna Kostn. Förutb. Intäkter 2 125   1 872  
Skatteskulder 187   232  

Summa kortfristiga skulder 4 882   4 187  

    
Summa eget kapital och skulder 5 003   4 290  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper     
      
Redovisningsprinciper     
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och    
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)     
      
Värderingsprinciper m.m.     
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden      
om inget annat anges nedan.     
      
Materiella anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för  
ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning enligt plan beräknas på en   
nyttjandeperiod av 5-10 år.     
      
Fordringar     
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.    
      
      
      
Not 2 Nettoomsättning  År 2017  År 2016 

      
 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:    
      
 Matchintäkter  2 928  3 307 

 Svensk Elitfotboll  3 472  3 358 

 Marknadsintäkter  10 084  8 043 

 Övriga intäkter  3 484  2 613 

      
Summa   19 967  17 321 

      
      
Not 3 Personal  År 2017  År 2016 

      
 Antal anställda - medelantal  30  28 

 

 

 



Örgryte IS Fotbollsförening 
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Not 4 Inventarier År 2017  År 2016 

     
Ingående anskaffningsvärde 5  184 
Försäljning/utrangering   -56 

     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5  128 

     
Ingående avskrivningar 0  -154 
Årets avskrivningar -5  56 
Nedskrivning 0  -25 

     
Ugående ackumulerade avskrivningar -5  -123 

     
Utgående restvärde enligt plan 0  5 

     
Not 5 Mark År 2017  År 2016 

     
Konstgräset 400  0 

     
Not 6 Pågående nyanläggningar    

  År 2017  År 2016 

     
Fastighetsprojekt 2 355  2 355 

 

Göteborg den     /     2018 

 

Joacim Nordh Roland Hanzén Dan Jonsson 
 
 
Kristofer Allbäck Jan-Erik Lien Henrik Peterson 
 
 
Malin Berglie Fredrik Jerlov Jesper Lunnevi Caroline Albinsson 
 
Min revisionsberättelse har lämnat     /     2018 
 
 
Johan Frej 
Auktoriserad revisor   
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i önenYrr ls FoTBoLLsröRerulrue
Org.nr 802493-7834

Rapport om årsredovisningen

Uttolonden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ÖRGRYTE lS FoTBoLtsfÖRe rutruc för räkenskapsåret 20L7

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2017-12-3L och av dess finansiella resultat för

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttolanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns dnsvor. Jag är oberoende i förhållande till föreningen

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens onsvdr
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen, Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel'

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta

verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut

har fattats om att avveckla verksamheten,

Revisorns onsvor
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som

innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garantiför att en revision som

utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns'

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte

ÖncnvrE IS FOTBOLLSFÖRENTNG, Org.nr 802493-7834
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upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information

eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om

effektiviteten i den interna kontrollen.

-utvärderarjaglämplighetenideredovisningsprincipersomanvändsochrimlighetenistyrelsens uppskattningari
redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten, Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som

ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den

interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

IJttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för öRGRYTE lS

FOTBOLLSFÖRENING för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller

förl ust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter ansvarsfri het för räkenska pså ret,

6rund för uttolsnden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ctnsvor.Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvqr
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag
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till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som

föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt,

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på

ett betryggande sätt.

Revisorns dnsvcrr
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt

avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

föreningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska

föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i

Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om

ekonomiska föreninga r.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner

av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet'

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation' Jag går igenom

och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar'

Göteborg den

Johan Frej

Auktoriserad revisor
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