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FÖRENINGSGEMENSAMT  
  
Inledning 
Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. 

Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen har, hur dessa ska uppnås och när i tiden. 
  
Nuläge 
Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer 

för det administrativa arbetet. Vi har fördelat ansvaret och tydliggjort rollerna mellan huvudstyrelsen, 

sektionsgrupperna och kansliet. 
  
Vi har uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att nya ledare ska gå 

föreningens körkortsutbildning som omfattar föreningskunskap, ledarskap och barn och ungdomars utveckling för att 

vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete. 
  
2020 tecknade föreningen nya huvudsponsoravtal med fyra sponsorer, Bauhaus, Siggesta gård, Torvalla bil och 

Frentab som löper under fem år. Dessa avtal ger en långsiktig bas för föreningens sponsorintäkter. 
  
Sponsring är och kommer att fortsätta vara en viktig intäktskälla tillsammans med avgifter och bidrag för att 

säkerställa våra möjligheter att utveckla föreningen och föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar aktivt med att 

utveckla befintliga sponsorer och att engagera nya företag som sponsorer. 
  
Föreningens har tecknat ett nytt samarbetsavtal med kläd- och utrustningsleverantören Adidas och via Intersport. 

Avtalet, som började gälla januari 2020 är på fem år. Avtalet ger ett bra ekonomiskt utfall för föreningen och våra 

medlemmar och visar på styrkan i att agera som en sammanhållen förening. Valet av Intersport Värmdö ger oss 

närhet till leveranser och tillgång till bra visningsytor för det sortiment vi erbjuder samtidigt som det kommer vara 

fortsatt enkelt för våra medlemmar att köpa profilkläder. 
  
Föreningen är omkring 1500 aktiva idrottsutövare, vilket innebär att behoven av tillgängliga ytor och anläggningar i 

vår närhet har ökat ytterligare, från ett redan ansträngt läge. För föreningens fortsatta utveckling och dess förmåga 

att kunna ta emot nya barn och ungdomar är detta helt avgörande. Föreningen för en dialog med Värmdö kommun 

och andra föreningar i kommunen om behovet av ytterligare planer och hallar för att förbättra tillgängligheten till 

idrottande i kommunen. 
  
Verksamheten påverkades på betydande sätt av coronapandemin under 2020, och även under inledningen av 2021 

har verksamheten påverkats, främst genom att match- och cupspel inte kan genomföras De äldre grupperna kan inte 

heller träna. Tack vare att det stora flertalet träningar kunnat genomföras och att antalet betalande aktiva inte 

minskat underpandemin är dock ekonomin för föreningen bra. Budgeten för 2021 har tagits fram med 

utgångspunkten att huvuddelen av verksamheten kommer kunna bedrivas, men styrelsen har särskilt fokus på att 

kunna göra de förändringar i verksamheten som kan bli nödvändiga om restriktioner blir långvariga eller ökar i 

omfattning. 
  
  
Mål/strategier  
Föreningen har en bra grund för att utveckla alla våra idrotter. Ansvaret ligger på respektive sektion att förvalta 

denna plattform och förverkliga våra gemensamma målsättningar som är:  
  

•         Att vara av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i idrotterna fotboll, 

innebandy och friidrott.  
  

•         Att öka antalet aktiva medlemmar genom framförallt våra nya barnkullar som är stora men också 

genom att begränsa avhopp och behålla flera ungdomar längre i verksamheten inom respektive sektion.  
  

•         Att utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också 

genom rekrytering av kunniga ledare utifrån.  
  

•         Att växa inom de idrotter som utövas inom föreningen. 
  

•         Att i samtal med Värmdö kommun kunna öka tillgängligheten till de idrottsytor som behövs i 

verksamheten med målet att kunna ta hand om alla idrottande ungdomar i kommunen. I dagsläget 

utnyttjas dessa till fullo av Värmdö IF och andra lokala föreningar. 

 
Ett arbete med att förnya och utveckla föreningens strategi för framtiden har inletts och kommer fortsätta under 

2020. 

  



FOTBOLLSSEKTIONEN 

 

Nuläge 
 

Fotbollssektionen har ca 940 aktiva. Under 2020  deltog fler än 60 lag i seriespel. Detta är förstås positivt, men 

ställer också stora krav på fler träningsytor, speciellt tidig kvällstid i och med att hälften av våra aktiva är under tio år.  

 

Fotbollsstyrelsen har under året förändrats något och består nu av totalt 4 ledamöter, inklusive ordförande Mikael 

Hansson som drivit fotbollssektionens arbete från och med 2019. 

 

Sportchefen Per Johansson avgick 2020-03-31 och ersattes av Jesper Annerstedt 2020-09-01.  

 

Under det något unika verksamhetsåret 2020 så kan vi i korthet rapportera följande: 

 

Fotbollsuppstarten för flickor och pojkar födda 2014 genomfördes i april med 26 flickor, 72 pojkar samt 20 ledare 

som alla var nya för verksamheten.  

 

Pga av pandemin så har säsongen varit en utmaning rent generellt. Ungdomslagen kunde dock delta i St Erikscupen 

och startade upp seriespelet i april, trots restriktioner som matcher utan publik, låsta omklädningsrum mm. 

Senior- och ungdomslagen fick starta upp sitt seriespel först till sommaren och serien avgjordes i enkelmöten. 

 

Rent resultatmässigt så var det något av en blandad kompott. På den positiva sidan kan nämnas att damlaget blev 

seriesegrare i div 3 och kommer därför att ta sig an div 2 nästa säsong. Värt att notera är att detta är den högsta 

nivån ett damlag i Värmdö IF har spelat på. 

Även våra båda U-lag U18&U16) har varit framgångsrika då dom kvalificerade sig till slutspel i sina respektive 

nationella serier. U16 gick dessutom hela vägen till SM-semifinal. 

För herrlaget gick det inte lika bra då dom blir nedflyttade til div 5 nästa säsong. 

 

På aktivitetssidan lyckades vi genom föra en av våra stora framgångar; Sommarfotbolssskolan, som lockade 293 

nöjda flickor och pojkar födda 2007-2012. Däremot var vi tvungna att ställa in våra årligt återkommande cuper pga 

pandemin. Det senare har haft en negativ påverkan på  sektionens intäkter. 

Vad gäller den övergripande planeringen så initierade styrelsen en diskussion gällande att ta ett helhetsgrepp kring 

verksamhets inriktning för de kommande åren.     

 

Vi har en bra anläggning och kan erbjuda våra spelare goda träningsmöjligheter, undantaget vintertid där 

träningsmöjligheterna är fortsatt begränsade under snörika vintrar. 

 

Mål 2021 
I handlingsplanen 2014–2019 beskrivs sektionens utveckling mot ambitiöst satta mål, som också brutits ned till 

delmål. Styrelsen avser uppdatera handlingsplanen och revidera målen under 2021 till dess kvarstår de delmål som 

tidigare har satts. 

 

För 2021 är följande huvudmålen: 

 

Kvantitativa mål  
• Fler än 1000 aktiva vid årets slut, varav minst 30% damer/flickor  

• 15% egna produkter i herrlaget  

• Tio 9/11-mannalag 13 – 16 år i seriespel  

 

Utbildningsmål  
• Intern ledarutbildning 

• Rotationsträningar etablerat 

• Målvaktsträningar från 7-manna 

• Utbildning av målvaktstränare i varje åldersgrupp. 

 

Organisationsmål  
• En arvoderad extern tränare i minst tre av de äldsta pojk- och flicklagen 

• Rekrytering av unga ledare i samarbete med Huvudstyrelsen.  

 

Resursmål  
• Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer  

• Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen  

 

 

 



Övriga mål  
• Projekt för att stärka flickfotbollen 

• Dam- och herrlag i lägst div. 3, med övervägande del av spelarna boende i Nacka Värmdö eller fostrade i 

Värmdö IF ungdomsfotboll 

• Herrlagets kortsiktiga målsättning under året är att utveckla ett ungt lag att ta ytterligare steg i deras 

fotbollsutveckling. 

• Vi ska samverka med andra klubbar i västra Stockholm för att få fler att spela fotboll längre 

 

 

Vision 
Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda 

seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö kommun. Värmdö IF skall 

vara känt i Stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för 

såväl spelare med hög ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. Individens utveckling ska stå i fokus för 

verksamheten. Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela 

verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen.  

 

Taktiska handlingsplaner 
Utöver de ambitiösa målen i handlingsplanen och de aktiviteter dessa medför kommer vi att fortsätta arbetet med 

lagens egna verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Utbildningar i form av förbundets kurser C-diplom och B-

diplom kommer att genomföras, likväl som den egna interna ledarutbildningen. Vi fortsätter också med särskilda 

målvaktsssamlingar för barn- och ungdomsmålvakter samt uppstart av intern utbildning av målvaktstränare i 

respektive åldersgrupp. 

 
De egna arrangemangen blir allt viktigare, både som marknadsföring av föreningen och för sektionens ekonomi. Vi 

planerar även i år för en förlängd Fotbollsskola för fyra yngre åldersgrupper med ledare från senior- och äldre 

ungdomslag. Parallellt planeras också en camp för de två närmast äldre åldersgrupperna samt en höstcamp. De 

egna cuperna fortsätter även i år.  

 

Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2015 med samma upplägg som föregående år. 

 

 

 

INNEBANDYSEKTIONEN 

 

Nuläge 
 

Säsongen 19/20 och 20/21 var ett prövningarnas år. 

 

I april 2020 gick vår kära innebandyordförande Anders Olsson bort i Corona, det innebar en otroligt stor förlust för oss 

alla.  ” Alltid Saknad Aldrig Glömd” 

 

Styrelsen startade genast nyrekrytering samt påbörjade ett nytt arbetssätt.  

 

Vi fick serien ställd pga utav Corona och senare också träningarna! 

 

Det har påverkat innebandyn hårt både ekonomiskt och fysiskt. 

 

Trettonkuppen han genomföras innan stängning ett och innan stängning två genomförde vi DM i Värmdö Sporthall på 

ett föredömligt sätt. 

 

Seriespelet 19/20 slutfördes på ett ytterst märkligt sätt i Mars 20 och seriespelet 20/21 avbröts i oktober 20 i och 

med den andra vågen. 

 

Stor frustration på alla ålderindelningar utbröt och vi har jobbat hårt på alla nivåer med att behålla alla spelare och 

ledare! 

 

Vi har utbildat tränare både fysiskt och digitalt under året där det har varit möjligt. Värmdö Ifs Zoom kanal har varit 

uppskattad i alla led, för alla lag, ledare och styrelse.  

  



Styrelsen har och jobbar fortfarande hårt med budget 21/22 och implementering av Värmdö IF Innebandy 2.0. 

Denna 2.0 innefattar allt från delaktighet, motivation, värdeord, utbildning, träning, matchspel och socialt umgänge i 

de blåvita färgerna. De första aktiviteterna i 2.0 beräknas till April/Maj 21 beroende på restriktionerna. 

 

”Vi gör väldigt mycket bra och rätt redan nu men vi kan alltid bli bättre” 

 

Rekrytering och säkerställande av tränare och spelare inför säsongen 21/22 är i detta nu i stort focus.  

Viktigt fokus är också innebandylekis och årskull 14 som startat under året. 

 

Vi vill tacka alla ledare ock spelare som kämpat på under denna minst sagt udda säsong och ser fram emot 

säsongen 21/22 med nya friska tag! 
 

 

 

FRIIDROTTSSEKTIONEN 

 

Nuläge 

 
Intresset för friidrott har ökat i de lägre åldrarna och sektionen räknar med att detta intresse ska fortsätta under 

kommande år. Tillströmningen av nya friidrottare har varit stor i de yngre årskullarna och vi har idag flera 

intresserade barn på kö. Det som begränsar oss är antalet ledare/tränare samt tillgång till träningstider inne och ute.  

 

Intresset har en tendens att minska ganska dramatiskt när barnen blir äldre. Till skillnad från andra sektioner är vårt 

underlag inte så stort, därför blir minskningen av antalet aktiva mer påtaglig. En stor anledning är att vi inte kan 

erbjuda de träningsmöjligheter som de äldre ungdomarna kräver. Vi kommer att försöka få igång fler tränare och 

försöka hitta alternativa träningsmöjligheter för att på så sätt vända trenden. Bl a förlägger vi en träning/v i 

Sätrahallen för den äldre gruppen för att behålla motivation och utveckling under inomhussäsongen.  Vi har även ont 

om ledare vilket är en utmaning för oss som förening. Vi ser därför att sektionen står inför en rad utmaningar inför 

kommande år: 

 

• Friidrottssektionen behöver engagera fler, framförallt föräldrar, för att kunna genomföra de aktiviteter vi vill.  

• Vi vill få fler ungdomar att fortsätta friidrotta längre. Här är den största utmaningen träningstider och då 

framförallt under vintersäsongen.  

• Vi behöver fortlöpande knyta fler friidrottstränare till sektionen. 

• Vi ska utbilda och stimulera de tränare vi har idag. 

• Ska vi lyckas behålla barnen och ungdomarna i sektionen krävs det att vi kan erbjuda bra 

träningsmöjligheter under utomhussäsongen likväl som under inomhussäsongen, Här har vi ett större och 

mer långsiktigt jobb att göra gentemot kommunen. 

 

 Vi ska fortsätta att ha en aktiv sektionsstyrelse med löpande möten och avstämningar under året.  

 

Övergripande vision 
Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i friidrott.  

 

Vision 
Vi vill satsa på att vara en friidrottsförening med bredd som är öppen för alla som vill börja träna friidrott oavsett 

tidigare kunskaper. Det skall vara en träning som är välkomnande och där vi försöker ta tillvara och utveckla barnens 

förmågor. Friidrott är den enda sektionen inom VIF som inte är en boll- eller lagidrott och det är oerhört viktigt att det 

finns sådana alternativ att erbjuda barn och ungdomar. 

 

Vi vill hålla ihop grupperna som ett gemensamt lag och bygga en sammanhållning och bra stämning kring friidrotten. 

Genom denna sammanhållning tror vi att de lite äldre ungdomarna stannar kvar i sektionen samt att vi kan knyta till 

oss nya ungdomar. 

 

Nyckelord för träningen är att den skall vara rolig, inspirerande och med hög kvalitet. Träningen skall dels vara bred 

och ge grundläggande kunskap i samtliga grenar men även ge de lite äldre ungdomarna möjlighet att specialisera sig 

inom vissa grenar. 

 

Mål 
• De barn och ungdomar som vill börja träna friidrott skall få den möjligheten via Värmdö IF 

• Samtliga tränare skall ha genomgått relevant utbildning 

• Träna tillsammans och låta de yngre inspireras av de äldre 

• Bygga en stark teamkänsla kring friidrotten 

• Ha gemensamma tävlings- och träningskläder 
  



Aktiva 
Intresset i de yngre åldrarna är stort och där startar vi regelbundet nya grupper och planerar att fortsätta göra det 

även 2021. Vi ska jobba aktivt med att bibehålla aktiva i äldre åldresgrupp.  

 

Ledare 
Sektionen intensifierar arbetet med att utbilda ledare och tränare. Alla nya ledare ska gå körkortsutbildningen, enligt 

Värmdö IF:s regler, och dessutom erbjuds nya ledare och de som redan är tränare möjligheten att gå specifika 

utbildningar för friidrottstränare.  

 

Samarbete med andra friidrottsföreningar genomförs också i syfte att utveckla ledare och aktiva. 

 

 
Övrigt 
Friidrotten är en individuell åretruntidrott. Därför är det extra viktigt att skapa lagkänsla och sprida föreningsandan 

bland barn, föräldrar och ledare. Sektionen planerar att fortsätta arbetet med detta, bland annat genom 

träningsläger, egna tävlingar, utbildningar samt gemensamma sommar- och julfester. 

 

Under 2021  kommer vi att fylla på med barn i grupperna allt eftersom. Kö finns i de yngsta grupperna. Vi planerar 

också att starta nya grupper till våren och/eller när träningen fortsätter efter sommaruppehållet. Detta förutsätter 

dock att vi kan säkra tillräckligt många ledare/hjälptränare bland föräldrar. Vi kommer även att jobba för att bygga 

upp en grupp med unga ledare bland de äldre aktiva. Vi planerar att utveckla grupp-uppstarterna samt öka utbudet 

till lättillgängliga instruktioner för friidrottsövningar för att skapa större engagemang och sänka tröskeln att våga gå 

in som tränare.  

 

För att kunna behålla barnen och ungdomarna i sektionen och för att stimulera till aktivt friidrottande har vi det 

sportsliga målet att kunna erbjuda inomhusträning i stor hall 2x2 timmar/vecka för de äldre grupperna och 2x1 

timmar för de yngre grupperna. Däremot finns det en osäkerhet inför varje säsong, framförallt inne då kommunen 

inte ser Friidrott som en vintersport och därmed kan inte friidrotten räkna med att få tider. Det är dessutom ett 

problem att friidrotten ofta ses som ”ett lag” som får tid/tider att dela.  

 

Vi kommer att driva på för att skapa flera lokala träningsytor anpassade för friidrott , t ex  friidrottskorridorer i 

anslutning till andra hallar. Det finns ett starkt behov av detta för att de aktiva ska utvecklas optimalt och välja att 

fortsätta att träna även efter 12 års ålder. En vanlig ”bollhall” kan inte täcka det behovet och idag tvingas vi förlägga 

en träning/v i Sätrahallen för den äldre gruppen för att behålla motivation och utveckling under inomhussäsongen.   

 

Friidrotten är för många ett bra komplement till alla lag- och boll idrotterna som finns inom VIF och många aktiva har 

detta som en komplement till andra idrotter.  



 

RESULTATUTVECKLING 2018-2020

INTÄKTER BUDGET 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018

Medlem och aktivitetsavgifter 3 000 000,00 kr 2 872 260,00 kr 3 130 750,00 kr 2 952 401,00 kr

Statliga och kommunala bidrag 1 289 988,00 kr 1 448 026,00 kr 1 306 846,00 kr 1 239 277,00 kr

Övriga intäkter 1 124 600,00 kr 1 290 701,00 kr 1 343 047,00 kr 1 698 391,00 kr

TOTALA INTÄKTER 5 414 588,00 kr 5 610 987,00 kr 5 780 643,00 kr 5 890 069,00 kr

KOSTNADER

Gemensamma kostnader -2 372 820,00 kr -2 848 638,00 kr -2 909 809,00 kr -2 889 515,00 kr

Fotbollssektionen -1 662 060,00 kr -1 257 407,00 kr -1 797 347,00 kr -1 509 471,00 kr
 - varav sektionens intäkter 495 000,00 kr 280 480,00 kr 323 313,00 kr 563 302,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -1 006 000,00 kr -834 887,00 kr -1 050 160,00 kr -808 177,00 kr

 - varav Seniorer -1 151 060,00 kr -703 000,00 kr -1 070 500,00 kr -1 264 596,00 kr

Innebandysektionen -1 224 600,00 kr -1 382 517,00 kr -1 269 489,00 kr -1 140 674,00 kr
 - varav sektionens intäkter 393 000,00 kr 128 248,00 kr 298 733,00 kr 310 051,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -532 000,00 kr -457 323,00 kr -446 314,00 kr -447 391,00 kr

 - varav Seniorer -1 085 600,00 kr -1 053 442,00 kr -1 121 908,00 kr -1 003 334,00 kr

Friidrottssektionen -116 400,00 kr -69 354,00 kr -121 954,00 kr -93 500,00 kr
 - varav sektionens intäkter 0,00 kr 4 244,00 kr 2 315,00 kr 325,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -116 400,00 kr -73 598,00 kr -124 269,00 kr -93 825,00 kr

Hanbollssektionen 0,00 kr 0,00 kr -30 915,00 kr -77 852,00 kr
 - varav sektionens intäkter 0,00 kr 0,00 kr 3 172,00 kr 143,00 kr

 - varav Barn- och ungdom 0,00 kr 0,00 kr -34 087,00 kr -77 995,00 kr

Funktionshindrade 0,00 kr 11 222,00 kr 6 000,00 kr 10 835,00 kr

TOTALA KOSTNADER -5 375 880,00 kr -5 546 694,00 kr -6 123 514,00 kr -5 700 177,00 kr

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 38 708,00 kr 64 293,00 kr -342 871,00 kr 189 892,00 kr

Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr -4 513,00 kr -12 468,00 kr

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA

KOSTNADER OCH INTÄKTER 38 708,00 kr 64 293,00 kr -347 384,00 kr 177 424,00 kr

Finansiella kostnader och intäkter -25 200,00 kr -20 583,00 kr -27 825,00 kr -19 277,00 kr

Ändamålsbestämda medel 20 000,00 kr 60 518,00 kr 49 707,00 kr -87 984,00 kr

ÅRETS RESULTAT 33 508,00 kr 104 228,00 kr -325 502,00 kr 70 163,00 kr


