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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SKURU IK HANDBOLL 2018-2019 

Förutsättningarna för att göra en omstart och blicka framåt har aldrig varit bättre! Så kan man 
sammanfatta den något kaotiska inledningen för styrelsen för innevarande verksamhetsår. Mängder 
av möjligheter men också många operativa frågor att ta tag i präglade styrelsens arbete de första 
månaderna i höstas.  

Styrelsen inledde under hösten med att stegvis sjösätta ett arbete med fokus på 2022 då Skuru firar 
100 år! Hur vill vi att en modern förening ska drivas då? Vilka förutsättningar krävs för att fortsätta 
vara en förening i högsta klass? Hur ska vi som förening bli lika professionella som spelarna vårt 
damlag? Hur bedrivs arbetet idag? 

Svaren är inte givna men allt börjar med en ekonomi i balans och ordning och reda. Är vi i mål? 
Nej då - långt ifrån. Har vi tagit några rejäla kliv framåt? Absolut! Denna verksamhetsberättelse 
visar förhoppningsvis några av de steg vi tagit, och avser att ta, under kommande år - samtidigt som 
vi också prioriterar att hantera de dagliga utmaningarna som föreningsverksamhet innebär. I 
samband med medlemsmötet 2018 väcktes även en motion avseende organisation av A-
ungdomsverksamhet. En arbetsgrupp, där bland annat motionären deltog, arbetade fram riktlinjer 
och dessa har stegvis i implementerats i verksamheten.  

På handbollsplanen har det varit en härlig säsong. Damlaget vann serien men förlorade dessvärre 
finalspelet mot IK Sävehof. Herrarna nådde sitt mål att få kvala till Herrallsvenskan. Skuru IK 
Handboll är en aktör som med stolthet kan säga att vi tillhör eliten på handbollsplan. Som en 
modern förening som är redo för framtiden har vi dock en bit kvar till elitspel! Men 
förutsättningarna är goda. 

Från Boll & Lek till Elit har vi idag en obruten kedja i alla årskullar. Här finns det viktigaste i en 
förening. Men också det svåraste. Att växa med sin handboll innebär att konfronteras med nya 
situationer. Tryggheten i det egna laget, när man går från barn till ungdomshandboll, kan plötsligt 
försvinna. Här gäller det att vi som förening hjälper och utvecklar våra lag och ledare så att det inte 
blir någon dramatik när åldersgrupperna går ihop. Vår utbildningskommitté har fokuserat på att 
skapa de bästa förutsättningarna för föreningen att hantera detta.  

Årets resultat är negativt och det är inget vi är stolta över. Den minnesgode vet att årets styrelse 
startade sitt arbete fyra månader in i verksamhetsåret vilket innebar att våra förutsättningar att 
påverka liggande plan var begränsade. Samarbetet med Skuru Skola och bollskolan i Fisksätra 
upphörde vilket belastade utfallet negativt. Även eftersatta sponsorrelationer har varit utmanande 
men marknadskommittén har gjort ett gediget jobb som kommer betala av sig under nästa 
verksamhetsår. Glädjande har varit att de cuper och träningsläger som arrangerats har bidragit till 
en central del i vår ekonomi.  

Avslutningsvis vill jag riktiga mitt stora tack till en mycket engagerad styrelse, volontärerna och alla 
ideella krafter i form av ledare, föräldrar spelare som alla vill se ett starkt Skuru IK Handboll. Tack! 

Barbro Carlsson 
Ordförande  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Ledamöter 

Styrelsen har bestått av: 

Barbro Carlsson, ordförande och ledamot i Skuru IK:s huvudstyrelse 
Johanna Magnusson, kassör 
Lena Anderson, ungdomsansvarig 
Nathalie Wingemo, utbildningsansvarig 
Lars Gunnar Lundh, damelitansvarig 
Mats Holmberg, herrelitansvarig 
Jonas Johansson, kommunikationsansvarig 
Klas Björkman, marknadsansvarig 
Torsten Caringe, sponsoransvarig 

Thomas Björk, sportchef  och adjungerad till styrelsen 

Valberedningen har bestått av Rolf  Johansson (sammankallande), Amanda Terring och Marie 
Johansson. 

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under verksamhetsåret. Därutöver har grupper och 
kommittéer träffats. 

Sektionen  

Handbollssektionen har stöttat huvudstyrelsen i dialogen med Nacka Kommun för att skapa 
långsiktiga förutsättningar kring hallfrågan. Se föreningens verksamhetsberättelse.  

Ungdom  

Skuru IK Handbolls ungdomsverksamhet omfattar alla pojk- och flicklag från Boll & lek till B-
ungdom. Inom Skurus ungdomsverksamhet (4-14 år) hade vi i under säsongen 523 aktiva och104 
ledare fördelade på 16 lag plus Boll & Lek samt Bollskolan. Fördelningen mellan pojkar och flickor 
är 37/63 till tjejernas fördel. Vår uppskattade Boll & Lek för pojkar och flickor 4-5 år gamla som vi 
startade förra året har varje lördagsmorgon kul ihop i Tollare Bollhall. I år har vi haft 41 spelare och 
2 ledare. 

F/P14 har i år spelat USM där P14 fick ett mycket tufft motstånd i steg 3 och tyvärr missade steg 4 
med minsta möjliga marginal. F14 tog sig obesegrade till steg 5 i Uppsala och slutade på en fin 
bronsplats. 

Det är glädjande att spelarantal ökat totalt sett men vi fortsätter tyvärr att tappa lite på pojksidan. 
Varje lag har många ledare som delar på arbetsuppgifter, vilket ställer nya krav på organisation 
inom lagen och kommunikation inom föreningen.  

Vi har under säsongen haft 1 ledarträff  med deltagare från de flesta lag. Under dessa informerar 
styrelsen och kansliet om nyheter och viktiga aktiviteter. Under ledarträffen delade vi in oss i 
grupper och diskuterade den grön-vita individen. 
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Våra lag 

Flickor  
F04 - 27 spelare och 10 ledare 
F05 - 27 spelare och 6 ledare 
F06 - 34 spelare och 8 ledare 
F07 - 47 spelare och 11 ledare 
F08 - 35 spelare och 4 ledare 
F09 - 43 spelare och 7 ledare 
F10 - 39 spelare och 6 ledare 
F11 - 27 spelare och 6 ledare 
F12 - 51 spelare och 2 ledare Bollskolan 

Totalt antal spelare - 330 st 

Pojkar  
P04 - 23 spelare och 8 ledare 
P05 - 18 spelare och 7 ledare 
P06 - 20 spelare och 7 ledare 
P07 - 18 spelare och 6 ledare 
P08 - 27 spelare och 5 ledare 
P09 - 20 spelare och 3 ledare 
P10 - 10 spelare och 2 ledare 
P11 - 25 spelare och 2 ledare 
P12 - 23 spelare och 1 ledare Bollskolan 

Totalt antal spelare - 193 st 

Läger  

Skuru har i år arrangerat C8läger på skollov under höst och vårterminen för åldrarna 04-09. Under 
sommarlägret hade vi 199 spelare, höstlovslägret hade vi 51 spelare och på sportlovslägret hade vi 
29 spelare. Nytt för i år är att vi har haft påsklovsläger under 3 dagar med 54 spelare. Under det 
veckolånga daglägret genomförs handbolls- och fysträningar samt många andra roliga aktiviteter. 
Lägret är öppet för spelare från hela Stockholm och leds av Damelitspelare och många 
Skuruungdomar. 

Elit 

Damseniorer 

A-laget 
I seriespelet slutade damerna på en 1:a plats i SHE. I slutspelet ställdes vi mot Kungälv i 
kvartsfinalen och vann i tre raka matcher. Därefter mötte vi Lugi i semifinalen där vi vann med 3:1 i 
matcher och ett imponerade spel över hela plan. I den efterlängtade finalen mot IK Sävehof  blev 
det dessvärre förlust i tre raka matcher. Ledare: Tränare Mats Kardell (huvudansvarig), Calle 
Tagesson och Thomas Forsberg. Lagledare: Tatti Henryson, Johan Östlund och Mats Niklasson.  
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Nacka HK  
Laget har spelat i division 1 norra som man vann och är nu klara för Allsvenskan. Nacka HK kom 
också till steg 5 i USM och slutade där på en 6:e plats. Ledare: Christopher Carlsson, 
(huvudtränare), Richard Andersson, Göran Norén, Eva Westphal, Natalie Wingemo. 

Skuruiterna 
Har bestått av 18 spelare som har lett sig själva så framgångsrikt att man vann division 3 och gick 
upp i division 2. 

A-Flickor 
Skurus A-flickor har tränat 3-4 gånger per vecka plus egna fyspass Tjejerna har spelat med två lag i 
Stockholmsserien samt haft ett lag med i U-SM där man tog sig till steg 4. I februari slutade Åke 
Samuelsson (huvudansvarig tränare), Thomas Pörtfors (instruktör) och Victor Ericson, Oscar 
Wikström och Joakim Lindgren ersatte. 
 
Landslagsrepresentation 
A-landslag: Mathilda Lundström, Alexandra Bjärrenholt. Ligalandslag: Ulrika Olsson, Alexandra 
Bjärrenholt, Mathilda Lundström, Elin Hansson, Jenny Södrén. U-20: Hannah Scheuer Larsson, 
Vilma Matthijs Holmberg, Frida Rosell, Rebecca Nilsson. U-18: Jackie Moreno, Wilma Schelin, 
Cornelia Dahlström, Isabelle Andersson. U-16: Kaja Stojilkovic, Sofia Karlsson. Finland: Ellen 
Voutilainen, Ellen Norrgrann. USA junior: Joey Strömberg. 

Herrseniorer 

A-laget: 
Skurus herrlag kom på tredje plats i div 1 norra. I kvalet till Herrallsvenskan förlorade man i två 
raka matcher mot Vinslöv. Truppen är bred med spets och under året har Herrjuniorerna skolats in 
i seniorspelet. Målsättningen är att långsiktigt etablera sig som ett stabilt lag i Herrallsvenskan.  
Ledare: Petter Strömberg och Emil Koplimaa. Lagledare: Joakim Wallman och Agneta Wallman 

Nacka HK 
Skuru har ett lag i division fem. Laget har bestått av yngre juniorer och ett antal äldre spelare som 
gärna representerar Skuru utan att förbinda sig till stor träningsmängd. Laget har kvalificerat sig för 
spel i division fyra. 

Trimlaget 
I Trimserien har ett lag deltagit och placerade sig på tredje plats. Truppen bestod av cirka 15 
spelare. 

Herrjunior 
Herrjuniorerna hamnade på en mittenplacering i juniorserien i Stockholm. Ledare: Jadranko 
Todorinovic 

A-Pojkar 
A-pojkarna har tränat 3-4 gånger i veckan och spelat i det lokala seriesystemet samt USM. Ledare: 
Kevin Westerby  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Utbildning 

Utbildning av våra tränare/ledare/funktionärer/domare är viktig för att säkerställa kvaliteten på 
vår verksamhet. Att vara ledare i Skuru IK Handboll är ett uppdrag som ger mycket tillbaka i form 
av upplevelser, utmaningar, relationer, men som också innebär ett stort ansvar. Ledarna är en av 
klubbens viktigaste personer och har ett stort ansvar i att utveckla de ungdomar som söker sig till 
Skuru IK Handboll.   

Säsongen 2018/2019 har utbildningskommittén ägnat mycket tid på att se över verksamhetens 
policydokument. Arbetet har utförts tillsammans med en referensgrupp på 16 personer. Detta för att 
göra en tydligare bild av vad verksamheten står för och jobbar mot. Vi har sett över/skapat 
policydokument för ledare (Den grönvita ledaren), föräldrar dokument, alkohol-policy, tränings- och 
tävlingsriktlinjer samt sett över den grönvita individen inför kommande säsong.  
Vi har även arrangerat två tillfällen med fokus på målvakter. Detta genom en teorigenomgång samt 
en praktisk genomgång.  

Vi har gjort en utvärdering kring hur många ledare vi har i föreningen som har gått vilken 
utbildning, detta för att kunna klargöra vilka behov det finns framöver när det gäller utbildning av 
ledare. Föreningen strävar efter att ha så många utbildade ledare som möjligt, där ingår 
basutbildning, TS1, TS2 samt TS3. Fokus för säsong 2019/2020 är att utbilda så många som 
möjligt i basutbildningen samt TS1. 

Vi värnar om våra ledare och strävar efter att göra detta arbete ännu bättre. Därför har vi 
arrangerat en ledarträff  med möjlighet för diskussion kring hur verksamheten fungerar. 
Målsättningen är att hålla dessa träffar regelbundet under året för att lättare kunna följa upp hur 
våra ledare upplever vår verksamhet.   

Vi har även skapat ett Årshjul för att kunna tydliggöra vad utbildningskommittén står inför nästa 
verksamhetsår.  

Arrangemang  

Cuper 

Skurucupen och Skurucupen Mini september	 
I årets Skurucup deltog 136 lag från Sverige och Finland varav 18 övernattande lag. Det spelades 
353 matcher under helgen. Från och med säsongen 2018/2019 har Svenska handbollsförbundet 
ändrat reglerna för de yngsta årskullarna (F10 och F11) så att man inte A och B slutspel med 
utslagning. Därmed får alla spelare spela flera matcher under hela helgen. 

Under Skurucupen-mini, som spelas 2 veckor senare deltog 20 lag. Arrangemangen blev mycket 
lyckade tack vare stor insats av föräldrar, ledare, juniorspelare, elitspelare på både herr- och 
damsidan samt vår fantastiska kanslipersonal. Ekonomiskt fortsätter vi att förbättra resultatet totalt 
sett men framför allt under Skurucupen. Cup-general för Skurucupen även detta år har varit Lena 
Anderson. 

Sporrong Minihandbollcup maj  
I Sporrong Minhandbollcup, som Skuru arrangerar på uppdrag av Stockholms Handbollförbund, 
deltog 72 lag varav 9 från Skuru IK. Cupen spelades i Nacka Sportcentrum. Många ledare och 
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föräldrar hjälpte till i ett mycket lyckat arrangemang. Arrangemanget medför ganska mycket arbete 
för en ofta relativt orutinerad skara föräldrar men ger ett visst ekonomiskt överskott till klubben. 

Damelitmatcher 
En stor frivilligorganisation samt föräldrar och spelare från F/P14 (2års B ungdom) har hjälpt till 
med reklamklistring och entréarbete vilket möjliggjort lyckade arrangemang i Nacka bollhall samt 
finalspel Eriksdalshallen. Webb-TV sändning har skett från majoriteten av hemmamatcherna i de 
fall inte nationell TV har sänt.  

Säsongsavslutning 

Årets Säsongsavslutning genomfördes 28 maj med deltagande från alla lag. Programmet liknade det 
från senaste avslutningen med: Inmarsch med lagplakat, ordförandes tal och prisutdelning. 

Medaljutdelning till alla deltagare i Bollskola-P/F08 

Alla lag P/F08-FA/PA premierade årets Kamrat, årets Kämpe, årets Glädjespridare och årets 
Komet (plakett och diplom med motivering) 

Utmärkelser 

Årets A-Pojke: Jakob Strömberg 
Årets A-Flicka: Sofia Karlsson 
Årets lag: Skuru F14 

Björkdahls stipendium Spelare: Viktor Lindeberg 
Björkdahls stipendium Ledare: Joakim och Lena Wallman  

Personal  

Thomas Björk har arbetat 100 procent som sportchef  och ungdomsansvarig. Caroline Brattnäs, som 
arbetat med administration åt Skuru IK’s alla tre sektioner varav 25 procent för handbollen. 

Marknad  

Vi har etablerat kontakt med alla befintliga sponsorer/partner samt påbörjat arbetet med att utöka 
antalet. Årets mål var att bilda en engagerad marknadskommitté som vill och kan bidra till att Skuru 
Handboll ökar sina aktiviteter. Detta önskemål kvarstår. Vi önskar komma i kontakt med fler 
kontaktytor och segment/företag som kan tänka sig att engagera sig i Skuru. Vi tror på att etablera 
ett provisionssystem för att få fler att engagera sig i denna viktiga fråga. 

Vår uppskattade Frukostakademi, med intressanta föreläsare, genomförde 7-8 tillställningar som 
lockade många lokala företagare, allt från det lilla lokala företaget till det stora internationella. 
 Frukostakademin har fått ett uppsving då vi engagerat en ny projektledare som gör detta strålande, 
ett nytt avtal är slutet med Nacka/Värmdö företagarförening samt Nacka och Värmdö kommun.  

Ett nytt märkesavtal är tecknat och därmed tackar Skuru Handboll Salming för fyra års samarbete 
då vi nu har tecknat ett nytt attraktivt sponsor avtal med Select samt förlängt samarbetet med 
Stadium i Sickla för bästa tänkbara service för lag och handbollsfamiljer. 
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Kommunikation 

Kommunikationsarbetet har under det gångna verksamhetsåret prioriterats särskilt. För att markera 
detta beslutade styrelsen redan då den tillträdde att utse en styrelsemedlem med särskilt ansvar för 
sektionens interna och externa kommunikation. Både det interna och det externa 
kommunikationsarbetet är avgörande för en välfungerande förening.  

Under året har fokus gällande internkommunikationen varit att utveckla ett nyhetsbrev, 
Brobyggaren, med information till medlemmarna (spelare, ledare och föräldrar) om vad som händer 
i sektionens olika verksamheter. Brobyggaren har hittills kommit ut med två nummer och 
distribueras via epost.  

Vi utvecklar nu också den utåtriktade kommunikationen för att bli bättre på att berätta för 
omvärlden om vår verksamhet - såväl på barn- och ungdomssidan som på elitsidan.  
Arbetet med den externa kommunikationen har varit inriktat på en grundlig omgörning sektionens 
webbplats, skuruhandboll.se. Den nya hemsidan lanserades i början på maj 2019 och har en ny 
informationsstruktur liksom ett modernt gränssnitt som också är responsivt och tar hänsyn till vilken 
plattform besökaren använder (mobil, läsplatta eller datorskärm). Den nya webbplatsen har ett 
tydligt nyhetsfokus och har också förberetts för att bättre möjliggöra samarbeten med sektionens 
partners. Den gamla webbplatsen har arkiverats och lagens möjligheter till intern information 
(kalenderfunktion med mera) har avvecklats (vid behov kommer alternativ utvecklas på annan 
plattform). 

Vidare har en prioriterad del av det externa kommunikationsarbetet under året varit att utveckla 
Skuru IK Handbolls egna kanaler i sociala medier. Det gäller främst sektionens externa sida på 
Facebook, Twitterkontot Skuru IK Handboll samt Instagramkontot SkuruDam. Själva 
kommunikationsinnehållet har varit inriktat på elitverksamheten med avsikt att dels öka 
uppmärksamheten kring våra arrangemang (och därmed publikintäkterna), dels bygga upp 
varumärket i syfte att öka sponsorintäkterna.  

En ytterligare prioritering har varit att göra om och utveckla våra programblad i samband med 
elitarrangemang, dels för att förbättra publikens upplevelse, dels för att möjliggöra annonsering och 
därmed intäkter. 

Ekonomi 

Årets resultat visar på ett underskott. Årets resultat uppgår till knappt -467,000 kronor, vilket är 
lägre än både budget och föregående år. Avvikelsen jämfört med budget beror främst på lägre 
intäkter.  

Sektionens totala intäkter är cirka 6,3 miljoner kronor. Intäkterna är drygt 500,000 kronor lägre än 
föregående verksamhetsår. Största förklaringen till det är uteblivna intäkter om drygt 200 000 
kronor från Skuru skola och Fisksätra. Att sektionen inte skulle få den intäkten var inte känt i 
samband med budgetarbetet inför det här verksamhetsåret, utan dök upp när höstterminen drog 
igång. Sponsorintäkterna är också lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år hade sektionen 
inte heller någon lagförsäljning under 2018/2019, vilket reducerar intäkterna. Det finalspel som 
damerna spelade i maj 2019 tillfaller kommande verksamhetsår rent ekonomiskt. Uteblivit finalspel 
2018/2019 för damlaget bidrar till lägre intäkter för verksamhetsåret 2018/2019. 
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Sektionens kostnader är högre än tidigare. De totala kostnaderna uppgår till 6,8 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna är högre än tidigare, men i nivå med sektionens budget. Sektionens intäkter 
och kostnader fördelas mellan fem kostnadsställen på följande sätt. Vissa intäkter, exempelvis 
sponsorintäkter, är svåra att fördela, medan andra kostnader, exempelvis löner, är direkt hänförliga 
till ett visst kostnadsställe. 

Största delen av sektionens intäkter är terminsavgifter. Terminsavgifterna är nästan ¼ av sektionens 
totala intäkter. Andra stora intäktsposter är sponsorintäkter och intäkter från sektionens olika läger. 
Största delen av sektionens kostnader är löner inklusive sociala avgifter. De kostnaderna utgör 
nästan 40 procent av sektionens totala kostnader. Resor inklusive kost och logi till cuper och matcher 
är en annan stor kostnadspost. 

Föreningen ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Det gäller både att ha säkra intäkter och 
påverkbara kostnader och att alltid se över intäkts- och kostnadsmassan. Målsättningen är att varje 
år kunna sätta av ett positivt resultat till balanserade vinstmedel. För verksamhetsåret 2018/2019 
blir det ingen avsättning. Inför det kommande verksamhetsåret behöver både intäkts- och 
kostnadsposter ses över. Exempelvis beräknas sektionens sponsorintäkter bli högre och även 
biljettintäkter.  

Styrelsen följer upp ekonomin tillsammans med kansliet varje månad. Huvudstyrelsen följer upp 
sektionens resultat på sina styrelsemöten. 

Intäkter Kostnader Resultat

Kansli 3 669 022,60 kr 1 515 338,18 kr 2 153 684,42 kr

Ungdom 1 480 645,10 kr 1 804 059,20 kr −323 414,10 kr
Dam inkl DJ och 
FA 733 363,30 kr 3 185 928,09 kr −2 452 564,79 kr
Herr inkl HJ och 
PA 3 551,00 kr 301 105,22 kr −297 554,22 kr

Marknad 458 000,00 kr 5 000,00 kr 453 000,00 kr

Totalt 2018/2019 6 344 582,00 kr 6 811 430,69 kr −466 848,69 kr
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Nacka 28 maj 2019 

____________________________	  
Barbro Carlsson	 	 	  

____________________________ 	 	 ____________________________ 
Nathalie Wingemo	 	 	 	 Johanna Magnusson 

____________________________	 	 ____________________________ 
Lars-Gunnar Lundh	 	 	 	 Jonas Johansson 

____________________________	 	 ____________________________ 
Klas Björkman	 	 	 	 Torsten Caringe 

____________________________	 	 ____________________________ 
Mats Holmberg	 	 	 	 Lena Anderson 
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Bilaga 1 Resultat- och balansräkning 

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER 2018-05-01-20
19-04-30

2017-05-01-20
18-04-30

Medlems- Termins- och 
Licensavgifter 1 450 974 1 563 550
Aktivitetsstöd 707 087 744 091
Klubbförsäljning 8 000 281 860
Lovverksamhet 594 100 507 000
Spelarförsäljning 223 120 91 120
Arrangemangsintäkter 1 707 012 2 111 000
Sponsorintäkter 894 758 746 306
Lotterier 11 517 12 996
Kiosk-och serveringsintäkter 403 164 427 959
Försäljning shopen 500 2 500
Idrottslyft 206 400 240 000
Övriga intäkter 137 950 130 365

6 344 582 6 858 748

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Anmälningsavgifter 443 362 674 350
Licensavgifter 27 124 40 900
Klubbförsäljning 0 185 855
Lägerkostnader 0 0
Kost- Logi- och resekostnader 738 882 1 062 812
Domarkostnader 477 235 488 014
Spelarrekrytering 311 326 44 686
Kiosk 158 172 203 438
Material 330 494 281 752
Idrottslyft 0 0
Arrangemangskostnader 562 881 415 406
Hallhyra 274 509 337 954

3 323 984 3 735 167

VERKSAMHETENS RESULTAT 3 020 597 3 123 581
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ÖVRIGA KOSTNADER

Administrativa kostnader 68 569 91 067
Bankkostnader 23 437 17 459

Personalkostnader 3 199 453 2 834 693
Medlems- och föreningsavgifter 2 700 8 100
Kundförluster/Befarade 0 −18 523
Utbildning 187 919 158 942
Övriga kostnader 5 274 5 503

3 487 351 3 097 241

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA −466 754 26 340
INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter −95 0

ÅRETS RESULTAT −466 849 26 340

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2019-04-30 2018-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 494 15 742

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 6 163 0

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 31 360 18 912

Övriga fordringar 0 0
Förutb. kostn/uppl. intäkter 154 121 132 455

185 481 151 367
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LIKVIDA MEDEL

Kassa och bank 501 553 567 533

SUMMA TILLGÅNGAR 703 691 734 642

SKULDER och

EGET KAPITAL 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL

Europacupfond 46 000 102 000
Balanserad vinst 466 942 384 603
Årets resultat −466 849 26 339

46 093 512 942

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 177 690 92 990
Skuld Huvudstyrelsen 158 586
Övriga skulder 0 7 900

Upplupn. kostn/förutbet. intäkter 321 322 304 662

657 597 405 552

SUMMA SKULDER OCH 703 691 734 642
EGET KAPITAL
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Klas Björkman • klas.bjorkman@skuruhandboll.se • 070-840 77 94

KONTAKTA SKURU IK HANDBOLLS MARKNADSANSVARIGA:  

Torsten Caringe • torsten.caringe8@gmail.com • 070-212 32 91

SKURU IK HANDBOLL HAR EN FANTASTISK UNGDOMSVERKSAMHET OCH STOCKHOLMSOMRÅDETS FRÄMSTA 

ELITLAG. VI HAR 850 AKTIVA BARN, UNGDOMAR OCH LEDARE. VI HAR SPELAT I HÖGSTA SERIEN SEDAN 1986. VÅR 

VERKSAMHET HAR BASEN I NACKA OCH VI ÄR EN IDROTTSFÖRENING SOM FÖRKNIPPAS MED EN STABIL 

VÄRDEGRUND. I DAG ÄR VÅR FRÄMSTA UTMANING ATT VI BEHÖVER BLI FLER AKTIVA PÅ KLUBBNIVÅ FÖR ATT 

UTVECKLA VÅR FÖRENING YTTERLIGARE OCH TA TILLVARA POTENTIALEN I VÅR VERKSAMHET. MED START NU - 

OCH MED NÄSTA SÄSONG I SIKTE - BEHÖVER VI BLAND ANNAT BLI FLER SOM ENGAGERAR OSS I VARUMÄRKES-, 

PARTNERSKAPS- OCH MARKNADSFRÅGOR. VILL DU VARA MED? TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG. IDAG! 

VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA  
SKURU IK HANDBOLLS VARUMÄRKE?

Skuru IK Handboll

skurudam 

skuruhandbollherr

@SkuruHandboll

WWW www.skuruhandboll.se

FÖLJ SKURU IK HANDBOLL 

http://www.skuruhandboll.se
https://www.instagram.com/skurudam/
https://www.instagram.com/skuruhandbollherr/
https://www.facebook.com/skuruikhandboll/
https://twitter.com/skuruhandboll
mailto:klas.bjorkman@skuruhandboll.se
http://www.skuruhandboll.se
mailto:torsten.caringe8@gmail.com
mailto:klas.bjorkman@skuruhandboll.se
https://www.facebook.com/skuruikhandboll/
https://www.instagram.com/skurudam/
https://www.instagram.com/skuruhandbollherr/
mailto:torsten.caringe8@gmail.com
https://twitter.com/skuruhandboll
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