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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SKURU IK HANDBOLL 2021-2022 

När det gångna verksamhetsåret för Skuru IK Handboll ska sammanfattas så gör vi det som 
nyvunna svenska mästare. För första gången sedan 2005 stod vårt damlag högst på pallen med 
guldmedaljerna om halsen efter att dessutom vunnit grundserien. Av säsongens totalt 34 
tävlingsmatcher gick laget segrande ur 29. Vår nya huvudtränare och tre spelare röstades också fram 
i årets All Star Team. Sportsligt går det inte att leverera bättre resultat säsongen och verksamhetsåret 
2020/21. 

Guldet ger glans och glädje åt en säsong som annars måste beskrivas som en av de kämpigaste i 
sektionens historia. En bärande del av vår verksamhetsidé - att erbjuda utvecklande och 
engagerande handbollsverksamhet i Nacka – har utmanats hårt av de förändrade förutsättningar 
den pågående pandemin inneburit. Träningarna har tvingats till omfattande anpassningar för att 
alls kunna genomföras och för en del av våra medlemmar tog säsongen slut redan under mitten av 
hösten. Merparten av alla seriematcher har ställts in liksom USM och andra barn- och 
ungdomsturneringar. Inte heller Skurucupen eller flera av våra populära C8-läger gick att 
genomföra. 

Styrelsen, kansliet och de olika kommittéerna har arbetat intensivt för att vid varje givet tillfälle 
anpassa verksamheten efter lagstiftning och de rekommendationer och riktlinjer som myndigheterna 
löpande angett. Pandemin har också inneburit att ekonomin fått ett särskilt fokus. Uteblivna intäkter 
och förändrad kostnadsbild till följd av pandemin har under året ersatts av olika former av stöd och 
bidrag. Det har krävt ett helt annat löpande arbete med ekonomin och det under stor osäkerhet. 
I tider av stor osäkerhet har inriktningen varit att sätta ekonomin först, och jobba med flera 
parallella scenarier, för att på sätt kunna komma tillbaka då pandemin passerat och 
förutsättningarna återigen finns att bedriva handbollsverksamhet på det sätt vi vill och ska. Denna 
strategi har gett ett positivt resultat på närmare 780 000 kronor. Bidragssystemens utformning är 
dock sådant att det fortfarande finns osäkerheter och det kan bli aktuellt att återbetala delar av 
stöden. Delar av överskottet har fonderats för att i senare skede komma medlemmarna till godo 
genom riktade satsningar. 

Under rådande omständigheter är styrelsen nöjd med att kunna visa ett resultat med så pass 
omfattande positiv marginal men oron finns för intäktstapp och kostnadsökningar som kommer att 
tillskrivas kommande säsong – en säsong då verksamheten ska tillbaka till det normala men där vi 
ännu inte vet hur detta ser ut eller hur många medlemmar vi tappat på vägen. Kommande säsong 
måste ses i ljuset av innevarande och utgör tillsammans med förevarande den period som är relevant 
då pandemins skadeverkningar ska analyseras och åtgärdas.   
Utöver arbetet med att hantera pandemins direkta konsekvenser har styrelsen arbetat vidare med att 
få ordning och reda i ekonomin, förbättrad struktur och information till medlemmarna. Trots 
pandemin har också flera nya och intressanta sponsorsamarbeten inletts under året. Men dessvärre 
har flera projekt och annat utvecklingsarbete fått stå tillbaka. 
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Avslutningsvis vill jag riktiga mitt stora tack till en mycket engagerad styrelse, volontärerna och alla 
ideella krafter i form av ledare, föräldrar och spelare som alla vill se ett starkt Skuru IK Handboll. 
Tack!  
  
Jonas Johansson 
Ordförande Skuru IK Handboll 

Ledamöter 

Styrelsen har bestått av: 

Jonas Johansson, ordförande och ledamot i Skuru IK:s Huvudstyrelse  
Paul Grengel, kassör  
Helene Ählberg, ungdom och utbildning 
Helena Tredal, ungdom och utbildning 
Gunnar Ölundh, elitverksamhet 
Malin Carlbom, arrangemang och personal 
Helen Stjerna, kommunikation och projekt 
Mathias Lind, marknad och sponsring 
  
Thomas Björk, sportchef  och adjungerad till styrelsen  
  
Valberedningen har bestått av Barbro Carlsson (sammankallande) och Rolf  Johansson. 
  
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under verksamhetsåret. Därutöver har grupper och 
kommittéer träffats.  

Sektionen 

Handbollssektionen har haft ett tätt samarbete med huvudstyrelsen bland annat i arbetet till följd av 
pandemin.  

Ungdom 

Skuru IK Handbolls ungdomsverksamhet omfattar alla pojk- och flicklag från Boll & lek till B-
ungdom. Inom Skurus ungdomsverksamhet (3-14 år) hade vi i under säsongen knappt 900 aktiva 
och drygt 80 ledare fördelade på 28 lag inklusive Boll & Lek samt Bollskolan. Fördelningen mellan 
pojkar och flickor (exklusive bollskola) är cirka 40/60 % - till tjejernas fördel.   
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Vår uppskattade Boll & Lek för pojkar och flickor 3-5 år gamla som vi startade för två år sedan 
fortsätter att locka många barn. De träffas varje lördagsmorgon och har kul ihop i Tollare Bollhall. I 
år har vi haft två grupper med barn, 3-4 år och 5-6 år, totalt cirka 90 spelare och 7 ledare.   

På grund av den fortsatta pandemin så har inte våra duktiga ungdomslag fått möjlighet att ställa upp 
i USM i år heller. USM ställdes in och förhoppningsvis kan det startas upp igen till hösten.   

I år har vi gjort en grundlig genomlysning av hur vi kan utveckla pojksidan och förhoppningsvis 
locka fler pojkar att börja spela handboll. Det har medfört att vi bl a. kommer att strukturera lagen 
lite annorlunda så att de omfattar två åldersgrupper i varje lag för att skapa bättre 
utvecklingsmöjligheter och större trupper.  

Det finns en viss oro att vi ska tappa en del spelare i lagen eftersom träningar har påverkats kraftigt 
och man inte har fått spela några matcher under säsongen. Vi kan se en viss tendens till detta i 
några lag men än så länge är det inget större tapp. 

Vi har under säsongen haft 3 ledarträffar med deltagare från de flesta lag. Under dessa informerar 
styrelsen och kansliet om nyheter och viktiga aktiviteter. Vi har haft en dopingföreläsning samt att vi 
har träffar som har haft fokus på att stötta våra tränare i att hantera restriktioner och 
pandemin. Våra ledarträffar har genomförts via Teams. 

I början av verksamhetsåret genomförde vi för första gången Skuru-loppet. Ett digitalt lopp där vi 
bjöd in alla i Nacka att delta och vi drog också igång en intern Skuru-utmaning och utmanade våra 
lag att ställa upp med så många deltagare som möjligt och det blev väldigt lyckat.  Detta lopp 
kommer också att genomföras sista veckan i maj 2021. 

Våra lag  

Flickor 
F06 - 30 spelare och 5 ledare 
F07 - 34 spelare och 12 ledare 
F08 - 24 spelare och 7 ledare 
F09 - 35 spelare och 8 ledare 
F10 - 36 spelare och 8 ledare 
F11 - 36 spelare och 10 ledare 
F12 - 47 spelare och 10 ledare 
F13 - 47 spelare och 10 ledare  
F14 - 37 spelare och 5 ledare  

Totalt antal spelare: 326 st 
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Pojkar 
P06 - 7 spelare och 3 ledare 
P07 - 13 spelare och 2 ledare 
P08 - 23 spelare och 3 ledare 
P09 - 19 spelare och 6 ledare 
P10 - 15 spelare och 5 ledare 
P11 - 23 spelare och 5 ledare 
P12 - 27 spelare och 7 ledare  
P13 - 23 spelare och 4 ledare  
P14 - 44 spelare och 5 ledare  

Totalt antal spelare - 194 st 

Boll och lek 15: 43 spelare och 5 ledare 
Boll och lek 16: 40 spelare och 3 ledare 
Boll och lek 17: 29 spelare och 3 ledare 

Totalt antal spelare - 112 st 

Elitverksamheten 

Skuru har under säsongen haft tre olika lag inom damelitverksamheten 
•Dam A – 19 spelare och 5 ledare 
•Nacka/Dam J – 19 spelare och 6 ledare 
•FA - 34 spelare och 7 ledare 
Totalt antal spelare: 72 

Strategiuppdatering 

Skuru IK:s målsättning är att vara med och konkurrera om guldet i SHE. För att uppnå det ska 
klubben erbjuda Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning. Under året har en ny strategi 
tagits som innebär ett tydligare fokus på bredd kombinerat med elit. Genom breda trupper där alla 
spelare kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar skapas en god elitverksamhet där spelare 
från de egna leden utvecklas. Utbildningen inom elitverksamheten koordineras med den 
handbollsutbildning som ges på de nationella idrottsgymnasierna. Genom en samverkan mellan de 
olika lagen kan även spelare ges möjlighet att träna och tävla på olika nivåer. 

SHE-laget 
Laget gjorde under året en strålande insats genom att följa upp seriesegern med att även ta hem 
SM-guldet. Finalserien vanns med 3-1 i matcher mot H65 Höör och guldet var Skurus fjärde i 
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ordningen samt det första på 14 år. En mycket stark insats under en säsong som annars präglats av 
den pågående coronapandemin vilket bl a lett till att publik inte har kunnat vara på plats på 
matcherna. Ledarstaben har under året förfinat och vidareutveckla Skurus spelsystem och förmågan 
hos enskilda spelare har ökat markant. I SHEs All star team representerades Skuru IK av målvakt 
Rebecca Nilsson, mittsexa Vilma Matthijs Holmberg, högernio Alexandra Bjärrenholt och Magnus 
Oscarsson Söder valdes till tränare. All star team röstas fram av tränarna i SHE, förbundskapten 
Tomas Axnér samt mediareprentanter.  

Ledarstaben består av Tränare Magnus Oscarsson Söder (huvudansvarig), Calle Tagesson och 
Thomas Forsberg. Lagledare: Tatti Henryson, Johan Östlund och Mats Niklasson.   

Nacka HK 
Säsongen har i stort utsträckning präglats av den pågående pandemin. Den har inneburit att laget 
har spelat utan publik på sina matcher samt att USM-spelet avbröts. Lagets resultat innebar att det 
spelade sig ur Allsvenskan och Skuru tackade vid förfrågan nej till att behålla den allsvenska platsen. 
Det innebär att laget nästa säsong kommer att spela i division 1 samt delta i USM och juniorserie 
enligt plan. Genom att spela i division 1 möjliggörs en större rörlighet mellan Nacka och SHE laget 
vilket är en del i Skurus strategi. Under våren förstärktes ledarsidan och spelarna födda 2004 
införlivades i laget.  

Ledare: Helgi Magnisson, Victor Eriksson, Christopher Carlsson, (huvudtränare), Eva Westphal och 
Suzanne Elvefors. 

Flickor 16 
Säsongen har starkt präglats av de restriktioner som infördes som ett led i hanteringen av pandemin. 
Det har inneburit att seriespelet, deltagande i cuper samt USM ställts in. Laget som under året 
bestått av spelare födda 2006-2004 har som en följt av restriktionerna delvis haft uppdelade 
träningar då olika åldersgrupper inte fått träna tillsammans. Skurus A-flickor (F16) har tränat 3–4 
gånger per vecka plus egna fyspass.  

Tränare: Peo Hammarström, Emma Sandström, Filip Almqvist, Kinne Timner 

Landslagsrepresentation 
Skuru IK har varit representerat i svenska A-landslaget och ligalandslaget genom Elin Hansson, 
Rebecka Nilsson och Wilma Matthijs Holmberg. Ellen Voutilainen har representerat det finska 
landslaget.  

Herrseniorer 

Våra lag - Herr 

P16 (PA) - 25 spelare och 7 ledare 
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Herr A - 29 spelare och 0 ledare 

Totalt antal spelare: 54 

Skurus herrsida består av ett A-lag med ambitionen att på sikt etablera sig som ett stabilt lag i 
Herrallsvenskan. Vidare omfattas verksamheten av dels ett Herrjunior lag med ambitionen att spela 
i nivå1 i seriesystemet och utveckla spelare vilka kan kliva upp i A-laget samt A-juniorerna vilka 
även de ska kunna konkurrera i seriesystemen samt delta i USM. Herrsidan har även ett Trimlag.  

Juniorverksamheten har som syfte att erbjuda en utvecklade träningsmiljö där spelarna utvecklas 
utifrån sina ambitioner och förmågor. Det innebär att verksamheten byggs för att dels kunna fostra 
spelare till A-laget dels för att vidmakthålla en bredd i en socialt välkomnande och inkluderande 
miljö.   

Verksamheten har under året starkt påverkats av den pågående pandemin och de restriktioner som 
införts för att hantera smittspridningen. Restriktionerna har inneburit att säsongen påverkats starkt 
såväl vad tävlingsspel som träningar.   

Seriespel, USM och olika cuper har ställts in vilket inneburit att inget av lagen i princip deltagit i 
tävlingsverksamhet under året. Restriktionerna har även inneburit att stora delar av 
träningsverksamheten inte har fått bedrivas i grupp eller inomhus. Lagen har därför fått skapa 
individuella upplägg samt baserat på restriktionerna träna i grupp. 

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 2020/21 hade utbildningskommittén ambitionen att fortsätta arbetet med att utveckla 
utbildningsverksamheten i Skuru handboll. Tyvärr har allt fått ställas in på grund av pandemin. 
Stockholms handbollsförbund har ställt om sin utbildningsverksamhet till att köra digitalt i vissa 
delar.  

Vi har haft några tränare som har gått basutbildning och TS1 under säsongen. Vi hade planerat för 
en större satsning på utbildningssidan för våra lag i åldrar 12-16 år. Ambitionen var att utveckla 
våra aktiva i:  

•känna delaktighet och trivas  
•få kunskap om sin idrott – inte bara hur man ”slår en passning” 
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•stärka självkänslan och självförtroendet  
•få insikt i hur min förening ser ut och fungerar   
•fundera kring nutid och framtiden med sin idrott  

Denna satsning fick sättas på paus och vi hoppas på att kunna starta upp den igen till hösten. 

Arrangemang  

Många av Skuru IK handbolls arrangemang har påverkats av de restriktioner gällande Covid-19 
som har varit rådande under detta verksamhetsår. En del har kunnat genomförts med anpassningar 
och annat har fått ställas in helt. Tankesätt och arbetssätt har fått läggas om och mycket av vårt 
fokus har legat på hur ska man kunna genomföra så mycket som möjligt av våra arrangemang på ett 
så ansvarsfullt sätt som möjligt  

Cuper och träningsläger 

Ungdomsturneringen Skurucupen som brukar genomföras första helgen i september varje år var 
tyvärr tvungen att ställas in. På grund av den smittspridning som för tillfället rådde och 
restriktionerna gällande Covid -19 pandemin, så var uppfattningen att det skulle bli alldeles för svårt 
att genomföra turneringen på ett smittsäkert sätt. 

C8 Camp genomfördes juni 2020 för åldersgruppen födda 2008–2011. Med ett litet annat upplägg, 
uppdelat på två omgångar kunde 75 spelare delta. C8 Camp genomfördes även i augusti för födda 
2006–2011 med totalt 143 deltagaren i flertalet hallar i Nacka. Senare läger såsom höstlov och 
påsklovsläger kunde inte genomföras pga Covid-19. 

Sporrong minihandbolls cup i maj inställt pga Covid-19. 

Damelitarrangemang 

Matcherna har fått spelas under hela säsongen med lite varierande förutsättningar runt 
arrangemanget. 

De första omgångarna fick spelas inför en liten publik med förhållningsregler om avstånd. 33 
säsongsbiljetter till främst spelarnas släktingar såldes. Nya förutsättningar kom till under december 
då matcherna stängdes helt för publik. Samtidigt ställdes krav på Covid-19 testning av spelare inför 
varje match. Detta skulle utföras av legitimerad sjukutbildad och rapporteras till förbundet. Det 
skapades en ”personalbank” i form av Amanda Terring, ledare i F07, Ronja Westerlund och Kristin 
Nordström de båda sistnämnda f.d. elitspelare Skuru. Amanda har tagit det absolut det största 
ansvaret över truppen och medicinska teamet. 

Säsongen har fungerat bra med alla funktionärer och klistringsgruppen F06/07, P06/07. 
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Säsongen avslutades med SM-guld i Eriksdalshallen mot Höörs HK65 i fjärde matchen. 

Ett stort tack till alla funktionärer som har arbetet under säsongen! Under finalspelen var det även 
ytterligare personer som rykte in under det tajta spelschemat och verkligen hjälptes åt för att kunna 
genomföra finalen, tack för det! 

Synd var dock att vi fick vinna vårt Sm-guld inför tomma läktare på grund av de fortsatta Covid-19 
restriktionerna. 

Granförsäljningen 

Vi hade som brukligt granförsäljning i december 2020 på Ica Maxi Nacka, Ica supermarket i 
Ektorp, samt 2 helger på nytt ställe i Nacka strand. 

Alla föräldrar, ungdomar och volontärer arbetade på bra och Skuru slog försäljningsrekord, alla 
granar tog slut den 23/12-2020. 

Säsongsavslutning inställd pga Covid 19 och restriktioner. 

Utmärkelser 

Årets A-Pojke: 
Årets A-Flicka: 
Årets lag: 

Björkdahls stipendium: 
Björkdahls stipendium: 

Samtliga utmärkelser och stipendier är beslutade av styrelsen men kommer att offentliggöras och 
delas ut när pandemin så tillåter. 

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 tjugofem procent för handbollen. 
Under perioden 16 mars 2020 till 30 april 2021 har Thomas Björk, liksom arvoderade spelare och 
tränare i SHE-laget, varit korttidspermitterad på 60 procent i enlighet med ansökan till 
Tillväxtverket med anledning av pandemin. 

Sponsorer och samarbeten 

Sektionen har fortsatt arbetet med att etablera kontakt med alla befintliga sponsorer och utöka 
antalet nya. Gällande de senare så märks under året framförallt det nytecknade avtalen Restaurang 
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Heat, Clean Drink och Karlbergs Kaffe. Verksamhetsåret har på marknadssidan har också präglats 
av fortsatt implementering av materialavtalet med Select. Pandemin har inneburit påfrestningar för 
många potentiella sponsorer och många företag har infört köpstopp med konsekvens att intresset för 
samarbete med sektionen just nu är lågt. Vår uppskattade Frukostakademi, med intressanta 
föreläsare, genomförde en handfull tillställningar digitalt under året som lockade många företagare, 
allt från det lilla lokala företaget till det stora internationella. Ett arbete har också genomförts 
tillsammans med övriga värdorganisationer (Nacka kommun, Värmdö kommun och Företagarna) 
för att strukturera om arbetet (däribland ny webbplats) och för att skapa tydlighet i de avtal som 
reglerar verksamheten. 

Under våren 2021 har vi även inlett ett samarbete med A Non Smoking Generation som arbetar för 
att barn och unga ska förbli tobaksfria. Tonåren är en känslig ålder där många barn lockas in i ett 
nikotinberoende. Hemmet och skolan spelar givetvis en stor och viktig roll, men även kompisar och 
fritidssysselsättning kan vara direkt avgörande. Det innebär att vi behöver arbeta tillsammans för att 
skydda barn och unga från tobak och andra droger. Syftet med samarbetet är att sprida livsviktig 
information och stötta både barn och vuxna i arbetet för fler tobaksfria förebilder och för att göra 
handbollen till en helt tobaksfri sport. 

Skuru IK Handboll har liksom många andra idrottsklubbar en drogpolicy som ska säkerställa att 
barn och unga inte utsätts för tobak eller andra droger i samband med våra aktiviteter, men tyvärr 
känner inte alla till att den finns. 

Förutom att sprida viktiga fakta i digitala kanaler är planen att vi med A Non Smoking Generations 
hjälp ska utbilda alla våra ledare och tillhandahålla ett material som även kan användas för att 
diskutera frågan med spelarna. Alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma beteenden och få 
tänker på att man riskerar påverka sina spelare eller kompisar om man röker eller snusar öppet inför 
dem. 

Kommunikation 

Kommunikationsarbetet har under det gångna verksamhetsåret, liksom året dessförinnan, 
prioriterats särskilt i förvissning om att både det interna och det externa kommunikationsarbetet är 
avgörande för en välfungerande förening och engagerade medlemmar.    

Under året har fokus gällande internkommunikationen varit direktkommunikation med ledare, 
aktiva och föräldrar i form av mailutskick och i sektionens egna kanaler liksom i lagens och ledarnas 
Facebook-grupper. Nyhetsbrevet Brobyggaren har dessvärre varit vilande under året på grund av 
resursbrist.   
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.  
Vidare har en prioriterad del av det externa kommunikationsarbetet under året varit att fortsätta 
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 
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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.   

Tre händelser har präglat kommunikationsarbetet särskilt under verksamhetsåret. Under det 
inledande slutspelet i mars lämnade en spelare damlaget under uppmärksammade former sedan 
hon fått besked om att damelitkommittén inte avsåg att förnya hennes kontrakt till kommande 
säsong. En utförlig redogörelse för händelsen och sektionens hantering av den finns på vår 
webbplats. Vidare fick naturligtvis damlagets segertåg genom SM-slutspelet stor medial 
uppmärksamhet och den kröntes av att Skuru IK Handboll stod som svenska mästare efter att ha 
besegrat Höörs H65 i Eriksdalshallen den 25 maj. SM-guldet fick även stor uppmärksamhet i våra 
egna kanaler. 

Den tredje händelsen som inneburit omfattande kommunikationsinsatser under året är naturligtvis 
coronapandemin. Såväl elitverksamheten som ungdomsverksamheten har påverkats på ett 
genomgripande sätt av denna. Det har föranlett kommunikativt arbete gällande allt från inställda 
tränings- och tävlingsarrangemang i så väl elit- som ungdomsverksamheten, som gällande hur 
sektionen tolkar Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets 
rekommendationer och riktlinjer.   

Ekonomi 

Ekonomiarbetet har under året haft ambitionen att ett överskott skulle etableras.  
   
Året har såklart präglats av den pågående pandemin med nedstängd verksamhet, publikfria matcher 
i SHE, inställd Skurucup, med mera, vilket påverkat såväl intäkter som kostnader Vi har t.ex. 
erhållet permitteringsstöd från Tillväxtverket, pengar från den så kallade Idrottsmiljarden via SHE 
och Riksidrottsförbundet, inga kioskintäkter på grund av publikfria matcher och på kostnadssidan 
har vi t.ex. haft lägre anmälningsavgifter till cuper och lägre domarkostnader, detta sammantaget 
har gjort att vi gör en vinst på knappt 780 000 kronor. Vi har dock exempelvis inte haft slutlig 
avstämning av erhållet kortpermitteringsstöd från Tillväxtverket vilket gör att vi kan bli 
återbetalningsskyldiga av delar av tidigare utbetalda bidrag. 

Under året har handbollsektionen liksom Basket och Simning etablerat en Stödfond som syftar till 
satsningar i verksamheten som kan nyttjas genom ett styrelsebeslut i respektive sektion. Initiativet för 
att initiera en Stödfond har kommit från Huvudstyrelsen som ett sätt att öronmärka finansiering för 
speciella satsningar. 
   
Samarbetet med vårt engagerade kansli har fördjupats, en arbetande handbollstyrelse och dialog 
med Huvudstyrelsen, men framförallt medlemmarna, har möjliggjort att vi tillsammans når ett 
överskott. En annan viktig orsak till vårt överskott är förstås också alla de bidrag av olika slag som vi 
tagit del av.   
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Ambitionen att skapa ett eget kapital om hälften av sponsorintäkterna har uppnåtts under året.  
   
Med en starkare ekonomi kan vi blicka framåt mot en än bättre verksamhet.  

Nacka den 31 maj 2021 

____________________________	 	 ____________________________ 	 	  
Jonas Johansson	 	 	 	 Helen Stjerna 

____________________________ 	 	 ____________________________	 	  
Paul Grengel	 	 	 	 	 Mathias Lind 

____________________________	 	 ____________________________ 
Helene Ählberg	 	 	 	 Gunnar Ölundh 
	  

____________________________	 	 ____________________________ 
Malin Carlbom	 	 	 	 Helena Tredal 
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Bilaga 1 Resultat- och balansräkning 

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER 2020-05-01- 
2021-04-30

2019-05-01- 
2020-04-30

Medlems- Termins- och Licensavgifter 1 635 702 1 511 196

Aktivitetsstöd 703 075 721 499

Klubbförsäljning 0 157 960

Lovverksamhet 382 200 351 300

Spelarförsäljning 213 607 103 792

Arrangemangsintäkter 964 264 1 910 400

Sponsorintäkter 995 331 1 223 807

Lotterier 11 085 11 416

Kiosk–och serveringsintäkter 1 957 420 203

Försäljning shopen 2 640 19 780

Idrottslyft 15 000 65 730

Övriga intäkter 1 061 387 346 343

5 986 248 6 843 425

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Anmälningsavgifter 337 376 476 764

Licensavgifter 31 650 31 100

Klubbförsäljning 0 52 000

Lägerkostnader 0 0

Kost- Logi- och resekostnader 605 322 897 349

Domarkostnader 230 354 547 461

Spelarrekrytering 69 272 73 593

Kiosk 6 165 166 355

Material 275 561 313 622

Idrottslyft 0 0

Arrangemangskostnader 658 892 593 206

Hallhyra 194 700 258 041

2 409 291 3 409 491

VERKSAMHETENS RESULTAT 3 576 956 3 433 934
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ÖVRIGA KOSTNADER

Administrativa kostnader 99 826 102 657

Bankkostnader 6 961 27 805

Personalkostnader 2 599 167 2 988 962

Medlems- och föreningsavgifter 8 000 7 700

Kundförluster/Befarade 0 2 500

Utbildning 83 980 188 411

Övriga kostnader 505 2 701

2 798 440 3 320 735

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA 778 517 113 198

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 0 −45

ÅRETS RESULTAT 778 517 113 153

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2021-04-30 2020-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 0 5 246

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 0 0

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 23 320 54 850

Fordran Huvudstyrelsen 338 563 0

Övriga fordringar 74 851 33 202

Förutb. kostn/uppl. intäkter 235 221 288 123

671 955 376 176

LIKVIDA MEDEL
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Kassa och bank 748 762 491 436

SUMMA TILLGÅNGAR 1 420 717 872 858

SKULDER och

EGET KAPITAL 2021-04-30 2020-04-30

EGET KAPITAL

Stödfond 200 000 0

Europacupfond 0 0

Balanserad vinst −40 753 46 093

Årets resultat 778 517 113 154

937 764 159 247

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 84 917 69 937

Skuld Huvudstyrelsen 0 314 405

Övriga skulder 10 000 15 000

Upplupn. kostn/förutbet. intäkter 388 038 314 269

482 955 713 611

SUMMA SKULDER OCH 1 420 718 872 858

EGET KAPITAL
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Skuru IK Handboll

skurudam 

skuruhandbollherr

@SkuruHandboll

WWW www.skuruhandboll.se

FÖLJ SKURU IK HANDBOLL 



SKURU IK HANDBOLL TACKAR 
DRÄKTSPONSORERNA SÄSONGEN 2020/21: 
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