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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Fakta om föreningen
Föreningen har medlemskap i Svenska Fotbollförbundet och Svenska
Handikappidrottsförbundet och genom dessa även medlemskap i Riksidrottsförbundet.
Antal betalande medlemmar vid årets slut, 824 stycken.
Medlemsavgift för räkenskapsåret har varit 150 kr per enskild medlem samt 200 kr för familj.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande:

Tommy Persson

Vice Ordförande:
Kassör:

Anders Olsson (Sportchef)
Marika Modd (Bingokommittén)

Sekreterare:

Sonja From (Fest- och medlemskommittén)

Övriga ledamöter:

Magnus Olsson (Sportkommittén, ungdomsansvarig)
Stefan Dagh (Fastighetskommittén)
Tommy Wallin (Fest- och medlemskommittén & Sportkommittén)

Suppleanter:

Anders Ringsbacka (Fest- och medlemskommittén)
Leif Linck (Fastighetskommittén)
Stefan Carlsson (Fastighetskommittén)

Adjungerande:

Rolf Olsson
Sven-Anders Eriksson (Sponsorer, hemsida)

Valberedning

Sven-Anders Eriksson (ordförande), Rolf Olsson

Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda styrelsesammanträden.
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1. Beskrivning av genomförd verksamhet
Här nedan följer redovisning av föreningens verksamhet 2014. Föreningens arbete är uppdelat
i olika kommittéer och nedan följer en redovisning från varje kommitté.

1.1 Sportkommittén
De aktiva ledarna inom föreningens fotbollslag har själva lämnat en presentation från 2014
över sitt lag. RSK har haft 9 lag som representerat klubben under året samt bollkul för dem
minsta som inte spelade matcher utan bara tränade och lekte.

2.1.1 Bollkul
Ledare under året var Erik Wästman, Tommy Persson, Christian Törnros, Anders Wästman
och Joakim Hedlund.
Bollkul pågick under åtta måndagar med start 18 juni och blev en jättesuccé för RSK.
Barnen delades upp i två grupper: 4-5 år och 2-3 år. Dom "äldsta" barnen har fått stifta den
första kontakten med spelet fotboll medan dem yngre barnen har ägnat sig mer åt lekar,
sprungit/krupit i "hinderbana" eller letat gula koner i skogen.

Till avslutningen var det barndiscolekar under ledning av Erik Wästman och Kimmen
Hedlund (bilden ovan).
/ Tommy Persson
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2.1.2 Knattelaget
Tränare/ledare under 2014 var Tessan Eriksson, Robert Fjällrud, Per Nordqvist och Pelle
Hildingsson. Knattarna delades upp i två grupper äldre knattelaget, 05/06 och yngre
knattelaget 07/08. Man har bedrivit en träning i veckan och deltagit i 9 st. knattesammandrag.
Lördagen den 23 augusti då det var fotbollens dag så hade man ett sammandrag på Rengsjö
IP.
RSK:s knattar hade vårpremiär 5 maj genom att deltaga i Norrskenscupen på Solrosen i
Bollnäs. Totalt deltog 36 lag som spelade 72 matcher från lördag till söndag.

2.1.3 P/F 10
Tränare/ledare under året har varit Magnus Olsson och Anders Olsson. De har tränat en gång i
veckan och sedan deltagit i poolspel på helgerna.
Första Poolspelet 11 maj på Rengsjö.

Första matcherna i P/F10 spelades på en söndag hemma på IP. Det var isande kallt men
laddade killar och tjejer. Två matcher (2 x 25 min) stod på programmet.
Vi spelade en otroligt bra och vägvinnande fotboll, kämpade för varandra, slet och hade
kanonavslut. Bättre början på fotbollsåret kunde vi inte få. En stark laginsats där alla spelare
presterade på topp. Vi spelade ett 2-3-1 system och rullade runt på olika positioner.
/ Magnus Olsson
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2.1.4 Div.4 Pojkar, 7-manna
Tränare under året har varit Magnus Mickelsson och Per Svedlund. Laget har tränat 2 gånger i
veckan och haft match en gång i veckan.

Anton Rosenborg och Viktor Persson i kamp med en Alftaspelare.

2.1.5 Div. 4 Flickor 7-manna, och F11
Tränare under året har varit Rosel Tjäder och Jan-Erik Lindblom
De har tränat 2 gånger i veckan och haft poolspel en dag i veckan.

Lördag 17 maj reste Div. 4-tjejerna och F11 till Sandviken och äventyrsbadet Parkbadet för en
härlig baddag.
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2.1.6 Div. 2 Flickor, 11-manna, F15 Cup (DM)
Tränare under året har varit Patric Nilsson, Thomas Wiklund och Henrik Edman.
Tjejerna har kämpat på bra under året och tränat 2 gånger i veckan och haft en match i
veckan. Tjejerna deltog också i DM för 15 åringar.

2.1.7 Div.2 Pojkar, 11-manna
Tränare under året har varit Anders Lind och Olof Norin. Pojkarna har tränat 2 gånger i
veckan och spelat en match i veckan.

2.1.8 U 17 Pojkar (Pojkallsvenskan div. 1 Södra Norrland)
Tränare under året har varit Peter Svensk och Mikael Persson och ledare har varit
Thomas Westerdahl, Ulf Dagh och Peter Wiklund.
Vi i U17 började i november 2013 med att slå ihop truppen med A-truppen så vi fick en
gemensam träningsgrupp.
Efter hand var det dags för seniordebut i Ljusnan Cup där vi ställde upp med ett U17-lag.
Resultaten var varierande men det var en bra erfarenhet av seniorspel.
Sen kom vi ut på Solrosen och körde tre pass i veckan och efter hand började
träningsmatcherna och det blev 4 till antalet.

Match mot Ope.
Efter det var vi redo för det stora äventyret U17 Div. 1 Södra Norrland (pojkallsvenskan). Där
spelade vi 22 matcher och tog 32 poäng med en målskillnad på 43-33 och slutade 7:a.
Totalt spelade pojkarna 31 matcher under 2014.
/ Putte S & Micke P
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2.1.9 Seniorer
Inför säsongen 2014 så jagade RSK en ny seniortränare med blåslampa. När klubben inte
lyckats värva någon av deras önskemål så valde RSK att köra en hemvävd variant. Två gamla
RSK-tränare tog på sig ansvaret att leda A-laget tillsammans med U17-laget som under 2014
spelade Pojkallsvenskan. Det var Peter Svensk och Anders Olsson som delade ansvaret.
Tillsammans en stor och stark trupp på pappret med många unga lovande talanger fick
tränarparet att förfoga över.
Under hela säsongen har de bägge lagen blandat och gett både resultat- och
prestationsmässigt. Inomhussäsongen gick inget vidare, då det blev förlust i finalen i KM i
Futsal, samt att bägge lagen åkte ur Ljusnan cup innan finalen spelades.
I DM åkte A-laget ut i semifinalen mot HuFF.
Seriespelet i div. 3 inleddes med stor övertygelse. Under första delen av säsongen så låg vi
och krigade om topplaceringarna. Sen fram mot sommaren och inledningen på hösten så gick
det väldigt knackigt i serien. Efter en kraftsamling så tog vi några raka trepoängare och
kontraktet kändes säkrat med flera omgångar kvar. Dock så blev det spännande på slutet av
säsongen och det var först när det var ett par seriematcher kvar som kontraktet var säkrat i
teorin.
Vi slutade på 8:e plats i div. 3 Södra Norrland med 29 poäng, 11 poäng till nedflyttning och 5
poäng upp till fjärdeplatsen. Så det var en jämn och tät serie under 2014.
Trots den skrala tabellplaceringen så var det RSK:s bästa poängskörd i trean sedan 2011 då vi
fick 30 poäng.
RSK tar nu sats mot sin åttonde raka säsong i den nationella serien div. 3. Tränarparet tackar
för sig, för denna gång och önskar nya tränaren Ola Bruce lycka till.
/ Anders Olsson

2.1.10 Fotbollsskolan
Det var över 60 barn som deltog i årets upplaga av Landslagets fotbollsskola.
För de yngsta barnen handlar det om att leka med boll men för de äldre är det betydligt mer
allvar med avancerade övningsmoment.
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Från straffsparksturneringen på avslutningsdagen kan noteras många skyttar med rejält klipp i
dojorna, vilket lovar gott inför framtiden. I målet stod en riktig RSK-kändis: A-lagets Erik
Wästman som själv lagt åtskilliga straffar genom åren. Nu fick han känna på hur det är att stå
"på andra sidan". Självklart blev det också vattenkrig innan barnen fick gå hem.
Fotbollsskolans "rektor" Magnus Olsson är mycket nöjd med årets skola.
– Jag vill också tacka de duktiga ledarna för ett väl genomfört ledarskap
/ Magnus Olsson
.

2.1.11 Sponsorer
Rengsjö Sportklubb har haft 42 fakturerade sponsorer under 2014 till ett värde av 126 750
kronor. Dessutom tillkommer ett antal sponsorer som bidragit med naturainsatser i stället för
pengar. Totalt sponsrade 51 företag RSK under året.
RSK har under året också haft samarbete med Intersport (Bollnäs) och Adidas. Det har
handlat om så kallade frivaror till ett värde av cirka 35 000 kronor.
Intresset för att vara med och stödja RSK är dock fortsatt stort bland företagen vilket är
mycket positivt inför framtiden. Sponsorerna har via mejl eller post fått brev med tack för
säsongen 2013, samt önskan om Gud Jul och Gott Nytt År.
Klubben har under året tacksamt mottagit 9105 kr i minnesgåvor efter avlidna Rengsjöbor.
/ Sven-Anders Eriksson

2.1.12 Hemsida & Facebook
RSK:s ansikte utåt är hemsidan (www.rengsjosk.se) och under året har vi haft flera ”onlinerapporteringar” från Rengsjös matcher. Något som vi vet uppskattas oerhört mycket bland
klubbens supportrar som inte kan följa matcherna på plats. Vi hoppas kunna utveckla
hemsidan ytterligare under kommande säsong så att den blir den sammanhållande länken
mellan klubben, supportrarna och sponsorerna.
RSK:s Facebook-sidan, som startade 10 oktober 2012, har under 2014 fått ännu fler följare
och är i dag kanske RSK:s viktigaste kontaktnät för, och mellan, medlemmar och supportrar.
/ Sven-Anders Eriksson

2.1.13 Idrottslyftet
RSK är fortfarande med i HFF:s projekt ”Fler och mer till Fotboll”. Det innebär att vi ska
satsa på att rekrytera fler barn och ungdomar samt ledare till RSK. Vi får då hjälp av en
projektledare från HFF samt ekonomiskt stöd. Ekonomiskt har det projektet gett RSK 5 tkr till
egen verksamhet under 2014. Projektet har totalt dragit in 40 tkr, medan HFF har
motfakturerat 35 tkr.
Utöver ovanstående har RSK under 2014 fått följande stöd från Idrottslyftet:
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•

3 000 kr för att rekrytera fler barn till Fotbollsskolan.

•

1 400 kr för F11-ledarna att gå Avsparken, samt 2 200 kr för Bas 1-utbildning.

•

5 000 kr för att utbilda Föreningsdomare

•

13 500 kr för material till utbildning av ledare.

•

5 000 kr till diplomering på Basnivå för Magnus Olsson.

/ Anders Olsson

2.2 Fest- och medlemskommittén
Klubben har under året haft 824 medlemmar varav 20 st. har varit Guldmedlemmar som
betalat 1 000 kronor vardera i medlemsavgift.
I samband med Fotbollens dag den 23 augusti bjöd klubben på grillfest i partytält utanför
klubbhuset. Dit var förutom klubbens styrelse och ledare och sponsorer med respektive
inbjudna.
Den 15 november anordnade klubben medlemsfest med dragning i medlemslotteriet. MW:s
mat stod för middagen som avnjöts av 113 personer. High Five spelade till dansen. Priser
delades ut till Årets spelare, skyttekung, nykomling, buse, träningspris och bollkalle. Inga-Lill
Rundgren vann första priset i medlemslotteriet, 10 000 kronor. Efter middag och lottdragning
var festen tillgänglig för allmänheten.
/ Sonja From

2.3

Bingokommittén

Under året har ett drygt 30-tal bingokvällar genomförts i RSK-lokalen. Under årets
Bingokvällar har snittet på antalet spelare legat på cirka 125 personer. Detta är en minskning
på ca 25 personer från förra året. Klubben vill rikta ett stort tack till de personer som ställer
upp och hjälper till under dessa kvällar.

2.4

Fastighetskommittén

Under året har vi arbetat med att underhålla fotbollsplanerna och övriga byggnader som RSK
har. Vi har också samlat in skrot från byborna. Skrotet har sedan sålts och blivit välbehövliga
pengar till klubbkassan.
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3 Verksamhetsplan 2015
Dessa områden skall RSK prioritera och bedriva verksamheter inom år 2013
Sportkommittén:
➢ Bedriva fotbollsverksamhet för ungdomar och seniorer
➢ Bedriva fotbollsskola
➢ Anordna sponsorlopp
Bingokommittén:
➢ Bingon kommer att spela klart sin säsong under våren för att sedan ta det sedvanliga uppehållet fram
till hösten. Antal bingokvällar under året kommer att vara ca 30 st.
➢ Minska utgifterna då det nu har blivit färre spelare.
➢ Försöka locka fler personer till bingokvällarna.
Fastighetskommittén:
➢
➢
➢
➢
➢

Underhåll av RSK-lokalen samt IP
Isolera vinden på nybygget
Bredda B-planen
Ordna uteplatsen där gamla omklädningsrummet stod
Bedriva skrotinsamling

Fest-och medlemskommittén:
➢ Anordna Fotbollens dag
➢ Anordna medlemsfesten
➢ Anordna TV-lotteri
Styrelsen:
➢ Fördela styrelsearbetet på ett effektivare sätt och på fler personer
➢ Se över vilka rutiner och policys som klubben har och ska ha.
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4 Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter

Sponsorintäkter
Bidrag och gåvor
Medlemsintäkter
Intäkter vid hemmamatcher
Överskott Bingoverksamhet
Överskott Bingolotto
Övriga intäkter

Summa intäkter
Kostnader

Fastighetskostnader
Direkta Idrottskostnader
Kostnader för spelare och
domare
Personalkostnader
Övr. driftskostnader
Övr. Idrottskostnader
Finansiella kostnader

Summa kostnader

Årets resultat

Huvudsektion
Bingon

-

2014

2013

2 012

115 500
430 300
74 550
150 236
87 266
33 035
136 793
1 027 680

101 000
394 407
70 050
125 949
211 384
29 579
62 738
995 107

97 500
346 667
64 450
92 041
206 329
55 952
115 334
978 273

214 632

191 605

200 907
308 085

122 635
111 641
161 482
433 621
13 646
1 057 657

118 433
105 913
134 373
366 251
29 246
945 820

117 242
87 266
29 977

-

-

125 535
174 822
49 287

-

175 442
14 843
33 106
134 260
2 664
839 621

68 177
206 830
138 652

BALANSRÄKNING

Utgående balans
Tillgångar

Pågående nybyggnad IP
Kortfristiga fordringar
Kassa
Plusgiro

Summa tillgångar

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

739 524

923 279

722 917

21
94 021
349 215
1 182 781

32 954
100 493
493 186
1 549 912

194 307
88 370
678 271
1 683 865

104 699
150 000
958 059
29 977
1 182 781

31 853
560 000
908 771
49 287
1 549 912

115 094
60 000
600 000
770 118
138 653
1 683 865

Skulder/Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Inkomna bidrag nybyggnad IP
Låneskuld
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa skulder/Eget kapital
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Budget förslag 2015

2015

BUDGET
Intäkter

Sponsorintäkter
Bidrag och gåvor
Medlemsintäkter
Intäkter vid hemmamatcher
Överskott Bingoverksamhet
Överskott Bingolotto
Övriga intäkter

Summa intäkter
Kostnader

Fastighetskostnader
Direkta Idrottskostnader
Kostnader för spelare och domare
Personalkostnader
Övr. driftskostnader
Övr. Idrottskostnader
Finansiella kostnader

Summa kostnader

110 000
430 000
75 000
155 000
100 000
30 000
140 000
1 040 000

220 000
120 000
90 000
170 000
400 000
15 000
1 015 000
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Ordförande har ordet
Det finns några höjdpunkter under året som jag gärna vill uppmärksamma lite extra.
Roland Hedlund tilldelades ett pris som årets eldsjäl av Hälsinglands Fotbollsförbund. Roland
har funnits i RSK sen början 1980-talet. Han var själv med och spelade några matcher i den
blåvita tröjan. Han har sett RSK:s utveckling från att vara ett div. 7 lag till att nu vara ett div.
3 lag. Roland är en riktig eldsjäl och han har fortfarande en stor del i föreningens arbete. Jag
är väldigt glad att han äntligen fick detta pris.
Den 16 juni startade RSK upp bollkul för de allra minsta barnen. Det var 8 träffar under
sommaren där barnen fick leka och spela fotboll. Det var barn i åldrarna 2-5 år som var
inbjudna och till första träffen kom det 25 st. barn. Barnen delades i två gruppen 2-3 år och 45 år. Bollkul har varit väldigt positivt och det är ett bra sätt att få familjer till IP för att leka
och ha kul. Förhoppningen är att vi kan fortsätta erbjuda barn och föräldrar denna aktivitet.
I år hade vi också ett lag med i pojkallsvenskan. Grabbarna och ledarna har gjort väldiga bra
resultat och det syns att det har utvecklats nu när de slåss om en plats i A-laget.
Jag vill tacka sponsorer, medlemmar, publik och ideella krafter som är alla viktiga för
klubben. Hoppas att Ni fortsätter att ställa upp för klubben som ni alltid har gjort och tack för
alla minnesgåvor.
Ett stort tack till alla ledare som ser till att barnen får en bra utbildning och en bra fritid.
Sist men inte mist vill jag tacka alla i styrelsen som gör ett fantastiskt jobb och ser till att
föreningen utvecklas och satsar på framtiden.

TACK!
Tommy Persson
Ordförande Rengsjö Sportklubb
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