
 

 

      
 KFUK-KFUM ALVIK BASKETBOLLKLUBB 

Verksamhetsberättelse 

2020/2021 

Fakta  

Medlemskap i riksidrottsorganisation: Svenska basketbollförbundet 

Medlemskap i: KFUM  Sverige och stiftelsen DUNROSS & Co  

Medlemsavgift: 500 kr 

Antal medlemmar 2020/2021: 1329 (källa: Sportadmin, 210926) varav 637 kvinnor och 692 

män. 

Antal medlemmar i åldrarna: 

 0-6 år: 52 flickor och 80 pojkar 

7-12 år: 261 flickor och 283 pojkar 

13-20 år: 225 kvinnor och 234 män 

21-40 år: 51 kvinnor och 28 män 

41 år och äldre: 48 kvinnor och 67 män  

Antal ledare 2020/2021: 94  

Antal ledare under 18 år: 19 som varit ledare i barn- och ungdomslag och 8  som varit ledare 

i Kids Club. 
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Styrelse 

Ordförande: Johanna Fredman 

Vice ordförande: Christina Gartzell Ragnarsson 

Sekreterare: styrelsens ledamöter 

Kassör: Per Hagman 

Övriga ledamöter: Anja Frey, Stefan Barenthein, Fanny Wallén, Henrik Evers, Katarina 

Bergegård och Magnus Berg 

Styrelsearbetet 

Vid årsmötet i slutet av oktober 2020 valdes Johanna Fredman till ordförande. Omval skedde 

av Christina Gartzell Ragnarsson för en tid av två år. Mötet noterade också att Henrik Evers, 

Per Hagman och Fanny Wallén hade ett år kvar på sina mandat vid tidpunkten för årsmötet. 

Anja Frey, Katarina Bergegård, Stefan Barenthein, Magnus Berg och Anders Grönlund 

valdes som nya ledamöter. Anders Grönlund valde dock att kliva av sitt uppdrag vid 

årsskiftet. 

 

Styrelsen har under året hållit 13 styrelsemöten, varav ett var en halvdag, resterande möten 

har varit cirka 3 timmar långa. Det har varit en hög närvaro (trots den rådande pandemin) 

för samtliga möten som till största del hållits digitalt. Då stora delar av styrelsens ledamöter 

var nya in i styrelsen och en ny ordförande tillträtt har en del av styrelsens arbete fokuserat 

på att skapa struktur och rutiner för styrelsearbetet men även för det operativa arbetet som 

styrelsen utfört tillsammans med den anställda personalen i avsaknad av klubbchef under 

hösten och våren. 

Utöver styrelsemötena har styrelsemedlemmarna arbetat operativt med de strategiska 

prioriteringarna som framlades i verksamhetsplanen för 2020/2021 i form av utskott. Vidare 

har tid lagts från styrelsen för att hantera effekterna av Covid-19. Styrelsen har under 

verksamhetsåret haft ett stort fokus på att stärka föreningens barn- och ungdomsverksamhet 

samt utveckla arbetet kring sponsorer, marknad och kommunikation. 

Verksamhetsåret i korthet 

Även säsongen 2020/2021 har dominerats av Covid-19 och dess följdeffekter för svensk idrott 

och Alvik Basket. Hela föreningens verksamhet har varit starkt påverkad under året. 

Tävlingsverksamheten i Stockholms basketdistrikts regi och Svenska basketbollförbundets 

nationella ungdomsmästerskap som ungdomsverksamheten deltar i ställdes in. Alvik 

Baskets verksamhet har fokuserat på att bedriva träningar som tillåtits utifrån 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och hygienrutiner. Träningar inomhus har kunnat 

genomföras för föreningens medlemmar 15 år och yngre. Särskilt hårt drabbade har 

åldersgrupperna födda 2002 och tidigare varit, då de inte tillåtits att bedriva träning 

inomhus under stora delar av säsongen 20/21. Alviks förbundsserielag i Baskettan Dam samt 
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Superettan Herr har inte kunnat genomföra träningar och matcher utifrån de rådande 

restriktionerna under säsongen 20/21. Förbundsserielaget som spelar i svenska basketligan 

dam, är i praktiken det enda av Alviks seniorlag, där träning och tävling kunnat genomföras 

under den gångna säsongen. Laget slutade på en förstaplats i grundserien och tog sig hela 

vägen till finalspel. Det bjöds på en mycket spännande finalserie där Alvik till slut fick känna 

sig besegrade av Luleå Basket. 

 

Det har under verksamhetsåret, varit en hård arbetsbelastning på såväl anställd personal 

som på styrelsens ledamöter utifrån att Alviks klubbchef som tillträdde i maj 2020 fick lämna 

sin tjänst i september 2020. Under våren, 2021, har Paula Juhlin tillträtt som Barn- och 

ungdomsansvarig  i föreningen. Rekryteringen av ny klubbchef påbörjades våren 2021 och i 

augusti tillträdde Camilla Altéus som Alvik Baskets nya klubbchef och i början av oktober 

tillträdde Lena Wallin Kantzy som tillförordnad sportchef, på 40 procent, fram till 30 april 

2022.  

 

I Kids Club som är Alviks verksamhet för de yngre barnen deltog under höstterminen 115 

barn och under vårterminen 130 barn. En föräldraträning, där föräldrar kan lära sig mer om 

basketregler, har genomförts med 24 deltagare. Gällande lägerverksamheten för barn och 

ungdom kunde Basket & Sommarskoj och Ludde Skills Camp genomföras, utifrån rådande 

restriktioner. Basket & Sommarskoj hade 87 deltagare och på Ludde Skills Camp deltog 117 

deltagare. Sommarens stora höjdpunkt för föreningens barn- och ungdomar, Alvik Basket 

Camp (ABC), genomfördes på Kärsön. På lägret deltog 195 barn och ungdomar. 

Trots den omställning den rådande pandemin inneburit för Alvik Baskets verksamhet har  

anställd personal och styrelsens ledamöter fortsatt arbetet med de strategiska och operativa 

prioriteringarna utifrån verksamhetsplanen för 20/21:  

Rekrytera ledare och utveckla våra ledare: Under verksamhetsåret har 27 ungdomsledare 

tränat lag i föreningen tillsammans med äldre erfarna ledare. Det har tyvärr varit en 

utmaning för verksamheten att skapa fysiska eller digitala utbildningsträffar för föreningens 

ledare under säsongen 2020/2021 på grund av de restriktioner som funnits inom idrotten, 

som en följd av Covid-19. Under våren utfördes en kartläggning av kansliet kring nuvarande 

ledares utbildningsnivå samt utbildningsbehov. Kartläggningen är tänkt att ligga till grund 

för kommande utbildningsinsatser. Alvik Basket har ett stort antal föräldratränare och den 

framtagna  handlingsplan som var tänkt att genomföras, specifikt för gruppen 

föräldratränare, har fått skjutas framåt till säsongen 2021/2022.  

Projektmedel beviljades, inför säsongen 2020/2021, från Gustav den femtes minnesfond1, för 

ett projekt vid namn Unga ledare- en skola i demokrati. Barn- ungdoms och ledarutskottet 

tog tillsammans med en av föreningens anställda fram en plan för upplägg, som skulle 

                                                      

1 https://gv90.se/verksamhet/?y=2019 
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utföras under våren men tyvärr gjorde de rådande restriktionerna att även denna insats har 

fått skjutas på till säsongen 2021/2022.  

Behållande av spelare: Den handlingsplan som tagits fram av barn- och ungdomsutskottet 

säsongen 2019/2020 beslutades av styrelsen under våren 2021. Handlingsplanen innebär i 

korthet att föreningen i möjligaste mån ska hålla ihop åldersgrupper upp till 17 års ålder, för 

att spelare ska ges möjlighet att träna och spela matcher tillsammans med sina jämnåriga 

kompisar. Inför säsongen 2020/2021 har exempelvis åldersgruppen flickor födda 2006 provat 

delar av den framtagna handlingsplanen, och bland annat tilldelats dubbla träningstider för 

att ges möjlighet att hålla ihop åldersgruppen. I äldre åldrar U19 och äldre har barn- 

ungdoms och ledarutskottet samt elitutskottet haft en tät dialog med berörda ledare för att 

tillsammans skapa förutsättningar för att få fler befintliga spelare att fortsätta sitt 

basketutövande i Alvik Basket.  

Förstärka kopplingen mellan ungdoms- och elitverksamheten: Elitverksamheten ses som 

en drivkraft i verksamheten för föreningens spelare och en viktig del i visionen om att vara 

ett av Europas bästa växthus för unga basketspelare och ledare. Som ett led i att arbeta mot 

visionen och att få fler spelare att fortsätta i åldrarna, U17 och äldre, beslutade styrelsen att 

Alvik basket ska delta med lag i division 2, på både dam- och herrsidan i syfte att skapa 

förutsättningar för matchspel på seniornivå för fler spelare än tidigare, i åldrarna U17-U19. 

Styrelsen beslutade under våren 2021 att anmäla ett lag i Baskettan Herr istället för 

Superettan herr som ytterligare ett led i att ge Alviks ungdomar bra förutsättningar att 

utvecklas till blivande seniorspelare. 

Arbetet med operativa prioriteringar/arbetsområden 2020-

2021 

I verksamhetsplanen för 20/21 togs ett antal operativa prioriteringar fram som styrelse och 

anställda arbetat med under verksamhetsåret.  

Implementera Alvikslinjen och förstärka riktlinjer i Barn & Ungdomsverksamheten   

Under verksamhetsåret 2019/2020 påbörjades ett arbete med att ta fram och dokumentera 

Alvikslinjen – riktlinjer och instruktioner för hur föreningens ledare ska träna och utveckla 

spelare i de yngre åldersgrupperna. Arbetet med Alvikslinjen, har fortlöpt under 

verksamhetsåret 20/21 och har bedrivits av ett antal personer med en stor kompetens inom 

området. En Alviksmanual, för de yngre spelarna har tagits fram. Stödmaterialet kommer att 

implementeras under säsongen 2021/2022 och ska användas av föreningens ledare som ett 

led i att föreningen vill skapa mer likvärdiga förutsättningar kopplat till spelarutveckling i 

yngre åldrar. Arbetet med Alviksmanualen har satt ljuset på att föreningen behöver skapa 

förutsättningar, även för de yngre åldersgrupperna, att bedriva atletisk träning hos Alvik 

Baskets samarbetspartner: Personal Training School (PTS). Ekonomiska resurser har avsatts i 

budgeten för 2021/2022 för att bekosta 10 träningstillfällen per lag i åldersgrupperna U10-
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U14. I och med denna satsning på den atletisk träningen har föreningen skapat möjligheter 

för lag från U10-Seniorlag att bedriva atletisk träning i samverkan med utbildade fystränare 

på PTS.  

Arbetet med framtagande av riktlinjer för barn- ungdomsverksamheten har fortgått under 

verksamhetsåret och den handlingsplan som tidigare Barn- och ungdomsutskottet arbetade 

fram säsongen 2019/2020 har reviderats av nuvarande Barn- ungdoms och ledarutskott och 

beslutats av styrelsen. Under verksamhetsåret 2021/2022 är ambitionen att påbörja 

implementeringen av handlingsplanen i verksamheten. Sammankallande för Barn- ungdoms 

och ledarutskottet har tillsammans med sammankallande för Elitutskottet och ordförande 

haft återkommande möten med tränarna för utvecklingslagen i syfte att tydliggöra mål och 

syfte med utvecklingslagen. Konkreta exempel på vad de framtagna riktlinjerna innebär, 

säsongen 2021/2022, är att speltid ska fördelas till samtliga spelare som är uttagna till match 

eftersom matchspel är en betydelsefull del i lärandet kopplat till den utvecklingsmiljö Alvik 

Basket består av. Ytterligare exempel är att tränarna för utvecklingslag och 

representationslag, vid ett par tillfällen under den kommande säsongen ska utvärdera 

verksamheten, tillsammans med spelarna. Arbetet med framtagandet av riktlinjer för de 

äldre ungdomarna har synliggjort behovet av att anställa en Sportchef som kan stödja 

tränarna, i utvecklingslagen men även representationslagen, i deras arbete. Allt i syfte att 

leva upp till Alviks vision och mission. 

Utveckla spelarrådet under ledning av spelarna själva och 

genomföra utbildningar för föräldratränare 

Alvik Baskets spelarråd för spelare i åldrarna U15-U17 är ett viktig forum för att öka 

delaktigheten och göra medlemmarnas röster hörda i olika frågor. Två äldre spelare i 

föreningen har under verksamhetsåret ansvarat för spelarrådet. Innehåll för spelarrådets 

träffar har varit att diskutera aktuella frågor från lagen men även att samtala om vad en 

trygg utvecklingsmiljö ska bestå av i Alvik Basket. Spelarrådet har även påbörjat ett arbete 

kring Alvik Baskets historia, utifrån en av de motioner som inkom till årsmötet 2020. 

Spelarrådet har planerat att intervjua olika personer som varit eller är aktiva i föreningen. 

Arbetet kommer att fortgå under verksamhetsåret 21/22. Initiativ har även tagits av en äldre 

spelare i föreningen, till ett spelarråd för äldre spelare U17 och äldre. En träff har 

genomförts. Ledarna för spelarrådet deltog under våren på KFORUM2 som arrangerades av 

KFUM Sverige. En av ledarna för spelarrådet har även deltagit i en paneldebatt, som 

arrangerades av Friends, där trygga idrottsmiljöer och ungdomars delaktighet i idrotten 

diskuterades. 

 

                                                      

2 https://kfum.se/for-foreningar/kforum-2021/ 
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Sponsring 

Alvik Basket har under året förstärkt och professionaliserat arbetet generellt kring sponsorer, 

marknad och kommunikation - trots en utmanande tid med Corona vilket begränsat 

möjligheter till fysiska aktiviteter, publik och matcharrangemang. Föreningen har aktivt 

ställt om till digitala aktiviteter för att leverera sponsorvärde. Alla matcher i SBL Dam har 

sänts digitalt via Solidsport och även marknadsförts inför, under och efter i Alviks egna 

digitala kanaler. Under slutspelet i SBL Dam fick Alvik även mycket välförtjänt medial 

uppmärksamhet och flera matcher sändes även i SVT. 

Positivt är även att föreningen inlett samarbeten med flera nya sponsorpartners inför 

kommande säsong, vilket är resultat av konsekvent bearbetning och stärkt intresse att stötta 

vår fina förening. 

Slutspelskampanjen för Alvik i SBL DAM ”Vägen till Guldet” innehöll flera delar för såväl 

fans/medlemmar som företagspartners att stötta Alvik. Kampanjen blev mycket 

framgångsrik både finansiellt som uppmärksamhetsmässigt. Resultatet blev 15 sålda 

företagspaket, 40-tal fanspaket, 100% ökning av månadsabonnemang för Alvik BasketTV och 

en total räckvidd i extern media samt i Alviks sociala medier på över 1 miljon där framför 

allt SVT och kändis/ambassadörsinnehåll i sociala medier bidrog stort.  

Försäljning av förmånskortet Alvik Plus har varit stabil och bidragit med intäkter till såväl 

enskilda lag som till hela klubben. Inför kommande verksamhetsår görs en uppdatering av 

kortet i syfte att öka intäkterna samt skapa mervärde för både kortinnehavare och partners. 

 

Kommunikation & Varumärke 

Under säsongen har en ny förbättrad hemsida lanserats. En ny Alviksfilm har producerats 

och används både på hemsida och som presentationsunderlag/storytelling i olika 

sammanhang. Ett nytt månatligt nyhetsbrev till klubbens medlemmar och intressenter har 

lanserats, vilket fått mycket positiv feedback. Arbetet med regelbunden publicering och 

uppdatering på klubbens sociala medier (framför allt FB och Instagram) fortsätter. Alvik 

Basket var en av tre nominerade till Eldsjälspriset, vilket gav medienärvaro i AftonbladetTV 

och en fin film om klubbens arbete inte minst med den funktion som klubben haft i ett flertal 

år, dit medlemmar kan vända sig om något inte känns bra kopplat till föreningens 

verksamhet. Även spelarrådets arbete kring barnkonventionen har uppmärksammats av  

SVT och UR-programmet Idrottens himmel och helvete, som har gjort inslag om Alvik 

Basket. Representanter för klubben och flera talespersoner har även intervjuats/medverkat i 

media och medverkat i flera poddar. 

 
Vid årsmötet 2020 beslutades utifrån en inkommen motion att styrelsen fick i uppdrag att 

under året instifta en Alvik Hall of Fame utifrån att ideella resurser utanför kansliet och 

styrelsen kunde engagera sig för uppdraget. Detta arbete har inte påbörjats under 

verksamhetsåret, då inga ideella resurser har engagerat sig i uppdraget. 
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Ekonomi 

Alvik Baskets totala intäkter för verksamhetsåret 2020/2022 uppgick till 8 018 tkr (8 559). 

Exempel på större intäktsposter är medlems- och spelaravgifter, aktivitetsbidrag och 

sponsorintäkter. Andra större intäkter, vilka möts av nästan lika stora direkta kostnader, är 

klubbens lägerverksamhet och att Alvik drivit NIU verksamheten på Bromma Gymnasium.  

  

Föreningens totala kostnader för verksamhetsåret 2020/2021 uppgick till 7 934 tkr (8 537) där 

de största posterna är personalkostnader, ungdomsverksamheten i form av 

coachersättningar och seriespel, lägerverksamhet samt kostnader för elitlagen på dam- och 

herrsidan.  

  

Osäkerheten kring Covid-19 pandemins påverkan på klubbens verksamhet och ekonomi har 

präglat året i stor utsträckning. Intäktssidan har påverkats negativt av utebliven publik på 

matcher, ingen cafe verksamhet i Stora Mossen, inställd Göteborgscup, inställd 

sponsormatch samt ett par uteblivna basketläger. Klubben har trots pandemin ökat antalet 

sponsorer till klubben. Damlaget gick hela vägen till en avgörande femte finalmatch vilket 

också gav reklamintäkter då matcherna sändes på bland annat SVT. Klubben har fått visst 

ekonomiskt stöd pga pandemin vilka dock inte mött förlorade intäkter. Kostnadsbesparingar 

har uppkommit genom inställt seriespel under delar av eller hela säsongen. Vidare valde 

klubben av ekonomiska försiktighetsskäl att avvakta med att ersätta avgående klubbchef tills 

efter säsongen.   

Årets resultat uppgick till 85 tkr (23) och det egna kapitalet per 30 juni 2021 uppgick till 430 

tkr (345). 

  

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i föreningen. Det är ni som ger oss 

drivkraft i vårt styrelsearbete. Under verksamhetsåret har styrelsen haft en ambition att se 

över Alvik Baskets verksamhetsidé och värdegrund. Detta arbete kommer att fortgå under 

kommande verksamhetsår. Styrelsen ser ett behov av att revidera föreningens interna 

styrdokument i syfte att de ska utgöra en tydlig kompass som föreningens verksamhet kan 

navigera efter. I det kommande arbetet kring styrdokumenten kommer vi, i styrelsen, att 

involvera er medlemmar på olika sätt. Vi i styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla 

fantastiska ledare i Alvik Basket. Vi är djupt imponerade över hur ni ledare har drivit på, 

utvecklat och motiverat era spelare under en säsong, som inte liknat någon annan i Alvik 

Baskets historia på grund av Covid-19. Vi är även väl medvetna om att ni ledare inte fått den 

stöttning som ni haft behov av i avsaknad av klubbchef, sportchef och barn- och 

ungdomsansvarig. Tjänster som nu är tillsatta av mycket kompetenta personer. 

Alvik Basket går nu in i sitt 66:e verksamhetsår, vilket är helt fantastiskt! Styrelsen ser 

framemot verksamhetsåret 2021/2022 och den verksamhet som redan är i full gång med olika 

aktiviteter. Det är tillsammans vi skapar förutsättningar för att leva upp till Alviks vision 

och mission! 

Bromma 211006 

tel:2019/2020%208
tel:2019/2020%208


Ordförande 


