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Styrelse- och verksamhetsberättelse Lundby IF 2020 
  
Styrelsens arbete 
Vi har under 2020 och början av 2021 haft en intakt styrelse. 
 
Vi har haft 15 stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av: 

 Ordförande Tomas Fredlund 
 Sekreterare Louise Wollter 
 Kassör Sofia Wedham 
 Ledamot Alexandra Stenklyft  
 Ledamot Viveka Möller 
 Ledamot Robert Heikkilä  
 Ledamot Yhon Joelsson 

 
Styrelsens utgångspunkt är att Lundby IF ska bidra till stadsdelens utveckling samtidigt som 
vi har arbetar för föreningens utveckling. Lundby IF har, och ska vara, en självklar del av 
centrala Hisingen. Med det menas att styrelsen ska bejaka samarbeten med andra föreningar 
och ha en kontinuerlig dialog med skolor och SDN.  
 
Pandemin har förhindrat aktiviteter såsom cupspel, föreningsdag, julavslutning, 
föräldramöten, ledarmöten med mera.  
 

 Styrelsen har ansökt om bygglov för en ny klubbstuga/samlingslokal vid 
Fjärdingsplan.  

 Vi har genomfört en säljomgång av Ravellikläder. 
 Vi har fortsatt särskild målvaktsträning.  
 Under våren erbjöd vi bollek för barn födda 2014 vilket omvandlades till lag under 

hösten.  
 Ledare och medlemmar i klubben genomförde en väldigt uppskattad spökvandring 

under hösten riktad mot de yngre medlemmarna.  
 Vi riktade information särskilt till flickor på skolor i närområdet och erbjöd gratis 

provspel under juni månad. Det resulterade i ett visst tillskott av flickor till våra tre 
lag.  

 I september genomförde ett av de äldre lagen en städinsats i Fjärdingsparken i 
samarbete med Städa Sverige (idrottens miljöorganisation), lokala fastighetsägare och 
Göteborgs stad. Deltagarna fick då en miljöutbildning och föreningen fick en 
ersättning för utfört uppdrag. Intresseanmälan är inskickad om deltagande även för år 
2021. 

 Vi har påbörjat planering för juniorverksamhet för pojkar kommande säsong. 
 Några fd juniorspelare har flyttats upp till seniorlaget. 
 Vi har bytt leverantör av hemsida och stöd för medlemsregister. 
 Vi har förnyat avtalet med Stadium.  
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Ekonomi  
Vi har en stabil ekonomi i klubben. Intäkter från medlemsavgifter och aktivitetsbidrag/LOK-
stöd har ökat. Utgifter för exempelvis planhyra och ledarutbildningar har ökat, vilket är 
utgiftsposter som speglar en växande verksamhet.  
 
Sponsorintäkterna har minskat från ca 82 Tkr till ca 57 Tkr, till stor del på grund av pandemin.  
 
Verksamhet 
År 2020 har vi bedrivit verksamhet för fjorton barn-/ungdomslag och ett seniorlag. Tre av 
barn-ungdomslagen är för flickor. Lagen tränas av ca 70 ledare.  
 
Flera av våra lag har inte kunnat ta emot fler spelare. Tillväxten underifrån är fortsatt god. Vi 
vill fortsätta växa i varsam takt och vårt fokus kommer även fortsättningsvis vara att erbjuda 
en väl fungerande, rolig och utvecklande fotbollsverksamhet.  
 
För varje år får vi något mindre utrymme på Bravida samtidigt som verksamheten ökar.  
 
Under 2021 vill styrelsen  

 Påbörja byggnation av ny klubbstuga/samlingslokal. 
 Återuppta stödet till ledargrupper (om möjlighet finns under rådande pandemi). 
 Öka ordning och ansvar för föreningens utrustning och minska onödiga utgifter.  
 Attrahera fler flickor till föreningen.  
 Arbeta för att stärka gemenskapen i föreningen, över ålder- och könsbarriärer.  
 Flytta verksamheten från Bravida till Fjärdingsplan. 
 Påbörja verksamhet för barn födda 2015. 
 Utveckla ny hemsida och nytt stöd för medlemsregister.  
 Vi har genomfört mindre förändringar i stadgarna under några års tid och vill därför se 

över stadgarna i sin helhet.   
 Ta fram en fotbollsmodell med start i de äldre lagen som spelar 11 mot 11.  
 Genomföra upphandling och påbörja byggnation av ny samlingslokal.  

 
Utmaningar och möjligheter är i mångt och mycket beroende av utvecklingen av den 
pågående pandemin. 
 
 
 
Styrelsen 
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