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Styrelsen för Börje Sportklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 –
2011-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelser
Huvudstyrelsen
Styrelsen har under året bestått av Johan Hedman ordförande, Alf Gustavsson kassör, Stina
Andersson sekreterare, Karin Stenberg ledamot, Kristina Domeika ledamot, Annie Persson
ledamot. Sektionerna har representerats av Lennart Gellerstig ungdomsfotboll, Jenny Jansson
ridning, Oskar Karlsson fotboll. En styrelsepost vakantsattes.
Under 2011 har styrelsen utöver löpande arbetsuppgifter bildat en grupp som undersöker
möjligheterna att bygga en idrottshall i anslutning till Börje skola. Gruppen har under hösten
bland annat gjort ett studiebesök i Rasbohallen. Gruppen har även skrivit ett brev till Fritidsoch Naturkontoret (FNK) för att belysa behovet av en idrottshall i Börje.
Styrelsen har under året tagit fram ett sponsringspaket för BSK. Ett avtalsunderlag och en
informationsfolder som beskriver föreningen kommer förhoppningsvis att underlätta
reklamförsäljningen.
Fjällidenkommittén påbörjade under året att utreda förutsättningarna att bygga nytt
omklädningsrum och kiosk vid Fjälliden. Befintliga byggnader har ett stort behov av
renovering och har idag höga driftskostnader.
Johan Hedman

Fotboll
Sektionen har under 2011 bestått av:
Oskar Karlsson, ordförande (tillträdde under 2010)
Stefan Knutsson, kassör (tillträdde under 2010)
Thomas Remnefalk, Ekebybodaansvarig
Lars-Erik Andersson, annonsansvarig
Magnus Cedervind, sekreterare
Anders Olsson, kontaktperson herrlaget
Under 2011 har fotbollssektionen haft ca 5 möten med minnesanteckningar. Sektionen har
också bedrivit ett antal aktiviteter som inbringat pengar till verksamheten, bl. a arbete vid
byalagsturnering i fotboll samt korvförsäljning på Ekebybodas veteranbilsmarknad. För att
inbringa pengar till föreningen har spelarna fått betala en deltagaravgift. Ett matchprogram
som ges ut till alla medlemmar i april månad sponsras av privatpersoner och företag, främst i
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Börjetrakten. Övriga sponsorintäkter har varit tröjreklam. Under 2011 ställde Börje SK endast
upp med lag på herrsidan.
Herrlaget
Herrlaget ställde i år upp med ett A-lag i division 7 västra och ett B-lag i reserv klass 2.
Tränare för tredje året i rad var Björn Karlsson och Oskar Nilsson med stöd av assisterande
tränare Peter Hellberg och fystränare Anders Olsson. En från spelarna mycket uppskattad
kvartett som fått fart på spelet som nästan räckte till serieseger under förra säsongen.
Målsättningen med säsongen var att vinna serien och avancera tillbaka till division 6. Med ett
par nyförvärv för säsongen som tog plats i A-laget visade Börje redan i inledning på säsongen
att vi skulle vara med att fightas i toppen efter sex raka segrar. Trots det var det relativt jämnt
mellan tre-fyra lag mycket länge. På höstkanten kunde dock Börje, trots en kort svacka,
avgöra serien med tämligen god marginal. En fantastisk säsong! Börje gjorde mycket mål och
var länge det lag i hela Uppland som släppt in minst mål per match. Tränarduon fick
verkligen fart på spelet och Börje vann mycket tack vare den starka defensiven, individuell
skicklighet och ett löpstarkt mittfält.
I slutet av sommaruppehållet höll klubben ett sedvanligt träningsläger i Västervik. En repris
på tidigare års succé. Det var återigen mycket givande med både mycket träning och sociala
trevligheter.
Trots den härliga kämpainsatsen och den slutliga seriesegern verkade spelarna i Börje återigen
inte riktigt ha lika mycket krafter under höstsäsongen. Trots flera segrar blandades skönspelet
med stundtals ganska trötta ben. Ändå behöll laget den framskjutna positionen hela vägen till
en fantastisk serieseger. Börje var tillbaka i division 6!
B-laget
Årets säsong för B-laget var inte en av Börjes bästa. Detta mycket på grund av spelarbrist
under våren och en något bristande motivation. Trots detta blev det lite blandade resultat med
både större segrar och klara förluster. Under hösten blev spelet betydligt bättre, mycket tack
vara de killar från Södra Uppsala som anslöt under säsongen.
På den årliga avslutningsfesten utsågs mittbacken Peter Hellberg till årets viktigaste spelare
tack vare sin fysik, kämpainsatser och förmåga att styra backlinjen. En annan av galans stora
vinnare var annars junioren Adam Lundberg som både vann pris för bäst träningsnärvaro och
störst utveckling under året.
Nu siktar Börjes herrar mot 2012 med visionen att åter placera Börje SK i åtminstone toppen
av division 6.
Anders Olsson
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Ungdomsfotboll
Sektionsstyrelsen för ungdomsfotbollen i Börje SK har bestått av Lennart Gellerstig
(ordförande), Björn Ingmar (kassör), Eva Lindberg (sekreterare, utbildningsansvarig),
Catharina Strömstedt (materialansvarig, kioskansvarig) och Ulrika Widerholm
(domaransvarig, hall/planbokningsansvarig). Under sista halvåret förvärvades en ny ledamot,
Robert Karlsson.
Sektionen har haft 13 protokollförda möten, 10 styrelsemöten inklusive ett budgetmöte samt 3
ledarmöten till vilka samtliga ungdomsledare och lagföräldrar har kallats. Verksamheten
kring de olika ungdomslagen och sektionens arrangemang har planerats och utvärderats på
styrelse/ledarmöten, och ett budgetförslag för 2012 har tagits fram.
Under året har sektionen fortsatt att verka för ett samarbete med IK Fyris men medvetet legat
lite lågt med detta arbete pga av omorganisation inom IK Fyris. Förhoppningen är att
samarbetet ska främja ungdomsfotbollen i Börjebygden. Sektionen har även fortsatt utveckla
samarbetet med seniorfotbollen i Börje SK. Ett möte har hållits under året.
Totalt har 86 ungdomar deltagit i sektionens aktiviteter. Ungdomslagen har 2011 varit
P 00/01/02, F01/02/03, P03/04, F04, F/P 05. 5-mannalagen har haft varsitt sammandrag på
Fjälliden. P00/01/02 har påbörjat samarbete med IK Fyris och deltagit i en cup tillsammans.
Börje SK Ungdomsfotboll eftersträvar att sektionens tränare genomgår grundutbildning enligt
Upplands Fotbollförbunds senaste riktlinjer. Flera av våra ledare har under 2011 gått någon
utbildning anordnad av SISU. Den 21 maj anordnades kursen Avspark i Börje tillsammans
med SISU. Det var 10 deltagare varav 7 ledare från Börje SK.
Våra ungdomsdomare erbjöds en domarutbildning under våren och majoriteten av våra
domare deltog med godkänt resultat i utbildningen. Vi har haft sju egna domare under året,
två tjejer och fem killar som har dömt 5- och 7-manna matcher på ett mycket bra sätt. Våra
ungdomsdomare har även anlitats av andra föreningar.
I årets fotbollsskola deltog ca 75 barn och ungdomar, som tränade och spelade fotboll på
Fjälliden under midsommarveckan. Huvudansvariga för fotbollsskolan var Karin HahlinOhlström, Tove Ohlström och Jonas Gellerstig. Fotbollsskolan utbildar unga ledare under
våren som i sin tur handleder deltagarna under fotbollsskoleveckan. I år var det 9 st ledare
förutom huvudledarna. Alla som deltog i årets fotbollsskola, både ansvariga, ledare och
deltagare var mycket nöjda.
Till midsommarfesten på Fjälliden bidrog UFO i år med en femkampsgren, tombola och
försäljning i kiosken. I augusti arrangerade sektionen Fotbollens Dag på Fjälliden, totalt
spelades 6 intensiva matcher under dagen. Börjes fotbollstjejer och killar bjöd
motståndarlagen på fika, sektionen anordnade ett uppskattat lotteri och föräldrar stod för
hamburgare- och kioskförsäljning. För sektionen var Fotbollens Dag återigen ett mycket
lyckat evenemang både sportsligt och ekonomiskt.
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Vartannat år är det ”overallsår” och i år beställdes ca 100 overaller av spelare och ledare.
I november hölls den sedvanliga ledaravslutningen med god uppslutning från samtliga lag.
På styrelsens arbetshelg, 21-22 oktober, arbetade vi med övergripande frågor. Utkast till ny
styrelseinstruktion togs fram samt året 2011 utvärderades. I stort sett har vi nått våra mål för
2011.
Kiosken med kaféverksamhet har 2011 skötts av Cattis Strömstedt och Kristina Domeika.
Alla föräldrar har delat på försäljningsarbetet i kiosken och lagföräldrar har ansvarat för
samordning av kioskkassa och lagens arbetstillfällen.
Eva Lindberg

Bordtennis
Bordtennis sektionens styrelse har bestått av Per-Olov Fallberg (ordförande), Torbjörn
Ekström (kassör) och Rickard Cederholm (representant för seniorlagen).
Ungdom
Under 2011 har barn och ungdomar från Börje träffats för att under ordnade former prova på
och spela bordtennis i Idrottsgården. Under vårterminen var det tre grupper och under
höstterminen två grupper i olika åldrar med både flickor och pojkar.
Varje grupp har spelat en timme per vecka, totalt blev det nio tillfällen under våren och nio
tillfällen under hösten. Antal deltagande barn under 2011 har varit 20 barn under vårterminen
och 16 barn under höstterminen. Tidigare år har antalet deltagare sett ut som nedan:
Vt 2008

Ht 2008

Vt 2009

Ht 2009

Vt 2010

Ht 2010

26

18

18

24

23

22

Tränare under året har varit Erik Fallberg (-95) och Maia Marcus (-92). Bordtennis Ungdom
arvoderar sina tränare enligt kommunala riktlinjer.
Även i år har barnen och ungdomarna haft möjlighet att delta i UpplandsTouren – en
möjlighet som flera barn och ungdomar tagit tillvara på.
Senior
På Seniorsidan har BSK under året spelat med ett herrlag i division 5.
Man slutade 2011 med en mittenplacering (tredje plats). Framförallt tycker de fem herrarna
att det är roligt att träffas spela bordtennis.
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Tennis
I sektionen har ingått Ove Bergvall, Jörg Schubert, Staffan Jacobsson, Joakim Karlsson och
Finn Elsrud.
Banorna blev liksom de senaste åren klara tidigt dvs sista veckan i april och stängdes sista
veckan i september. Även i år har det arbetats hårt för att få fram förstklassiga banor.
Resultatet blev också lyckat och i kombination med kontinuerligt underhåll under hela
säsongen höll de absolut högsta klass, vilket inte minst många berömde oss för.
Spelandet har fortsatt att öka och i år ännu kraftigare, vilket är glädjande och banorna är
numera mycket välkända för tennisspelande uppsalabor. Nytt grus, borstar, skrapor m.m. har
inköps under säsongen. Takpapp har lagts ut efter sidorna för att hindra ogräset att växa upp..
Två sektionsmöten har ägt rum som mest handlade om planeringen av det praktiska arbetet
inför kommande säsong och uppföljning.
Finn Elsrud

Ridning
Ridsektionens styrelse består av Jenny Jansson (ordförande), Hanna Selinus (sekreterare),
Stina Andersson (kassör) och Helene Jansson (ledamot)
Vi arrangerade i september en lokal dressyrtävling för ponny.Allt flöt på väldigt bra. Lagom
med funktionärer och trevliga ekipage.
Under hösten arrangerade vi KM i hoppning och dressyr för ponny och häst. Årets
klubbmästare blev:
Maria Cederberg, hoppning ponny
Frida Axén, hoppning häst
Frida Axén, dressyr ponny
Annika Ekbom Schnell, dressyr häst
Vi vill tacka alla funktionärer som har gjort ett mycket bra jobb under årets tävlingar. Vi
planerade för en banhoppningsträning under våren, men för få anmälningar gjorde att vi
tyvärr fick ställa in den. Ridbanan har under året hyrts ut ett antal gånger till Celeres Nordica
som haft träningar där.
Jenny Jansson, Hanna Selinus
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Motion
Motionssektionens styrelse har bestått av Linda Hjelmstedt, Christina Cedervind, Marcus
Stenbrink, Patrik Eklund och Linda Danielsson. Under verksamhetsåret har hållits fem
protokollfört sektionsmöten och ett antal planeringsmöten.
Målet är att stimulera fler att motionera och utnyttja de aktiviteter som erbjuds får anses som
uppfyllt.
Vid midsommarfesten deltog styrelsen vid tumstocken i femkampen.
Mellan den 3 maj och den 23 augusti anordnades ”Börje i spåret” där sammanlagt 26 personer
deltog genom att motionera minst ett varv i spåret under onsdagarna. Alla som deltog betalade
100 kronor och för varje genomfört träningstillfälle fick respektive person en lott. När cupen
var avslutad räknandes antal träningstillfällen och för varje erhölls en lott, sedan drogs det ett
1:a, ett 2:a och ett 3:e pris. Mycket uppskattat bland alla deltagare.
Nybyloppet genomfördes den 23 januari med 44 deltagare jämt fördelat inom de olika
klasserna 10, 3, 1,5 och 0,5 km.
Den 33:e Kyrksvängen arrangerades den 27 augusti med 132 deltagare som var jämnt
fördelade inom de olika klasserna 10, 5, 3 och 1,5 km. Vid målgång bjöd Börje församling på
kaffe med dopp och alla tävlande erhöll den traditionsenliga ljusstaken.
Barngymnastik har anordnats 20 gånger under året för barn mellan 3-6 år. Intresset har varit
stort då ca 20 barn aktivt har deltagit i verksamheten. Terminsavslutningar med fika där
uppvisning för föräldrar och syskon har arrangerats.
Motionsdansen har ca 22 deltagare och kämpar på som vanligt på fredagar. Deltagarna
ansvarar själva för ledarskapet.
Onsdagsträning har genomförts under året. Varje onsdag har en 5-10–tal motionärer anslutit
och varvat cykling och löpning i bland annat elljusspåret.
Motionssektionen vill ge ett stort tack till Anders Richter för nedlagt arbete i samband med
Fjälliden och spårning av skidspår. Tack till barngympaledarna Linda, Alexandra, Clara och
även Uppsala Kommun.
Linda Danielsson

Medlemmar
Börje Sportklubb hade totalt 591 medlemmar under år 2011 en minskning med 74
medlemmar jämfört med 2010. Det totala medlemsantalet fördelar sig på kvinnor och män
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samt flickor och pojkar i olika åldrar enligt nedanstående tabell. Även medlemsantalen under
år 2008 - 2010 finns redovisade i tabellen.
Medlemsantal 2008-2011
Ålder

År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

Flickor

0-6 år

30

36

21

23

Pojkar

0-6 år

19

12

9

16

Flickor

7-12 år

48

43

45

39

Pojkar

7-12 år

45

44

47

41

Flickor

13-20 år

66

66

52

37

Pojkar

13-20 år

69

66

58

48

Kvinnor

> 20 år

191

220

197

171

Män

> 20 år

234

252

236

216

702

739

665

591

Totalt

Ekonomiskt resultat och ställning
Klubbens ekonomiska resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige.
Börje Sportklubb tillämpar bokföringslagen.
Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING
Intäkter
Verksamhetsintäkter
Reklamintäkter
Lotterier/Midsommarfest mm
Försäljningsintäkter
Medlemsavgifter
Klubbnytt/Klubbtidning
Bidrag
Fjälliden
Övriga intäkter

Not

2011

2010

166 033
34 000
57 830
92 135
78 750
3 000
140 793
79 875
116 515

151 092
50 700
52 026
46 571
61 500
5 600
239 568
108 864
106 661

Summa intäkter

768 931

822 582

Kostnader
Verksamhetskostnader
Reklamkostnader
Lotterier/Midsommarfest mm
Försäljningskostnader
Klubbnytt/Klubbtidning
Fjälliden
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

125 847
9 064
50 556
77 876
26 604
283 241
39 944
148 221
67 240

205 297
5 563
33 911
28 368
20 090
316 656
35 737
118 964
63 947

Summa kostnader

828 593

828 533

Verksamhetens resultat

-59 662

-5 951

38

7 000

0

0

-59 624

1 049

1
2

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader och intäkter
Avsättning reparationsfond
Årets resultat
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Not

2011-12-31

2010-12-31

3
4

23 458
91 624

62 657
119 665

Finansiella anläggningstillgångar
Obligationsfond Robur
Fordran Börje Skolhus AB

223 486
103 200

223 449
154 800

Summa anläggningstillgångar

441 768

560 571

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

0
1 750
74 234
513 281

34 578
20 165
9 391
467 418

589 265

531 552

1 031 033

1 092 123

782 785
-59 624

755 310
1 050

723 161

756 360

180 000

180 000

127 219
653

155 763

307 872

335 763

1 031 033

1 092 123

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Markanläggning
Inventarier

5

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

6

Långfristiga skulder
Avsättning reparationsfond
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Not 1

Bidrag
2011-12-31
22 304
42 084
0
76 405

Kommunala bidrag
Aktivitetsstöd
Underhållsstöd RF/Uppsala kommun
Övrigt
Summa:
Not 2

140 793

239 568

Övriga intäkter
2011-12-31
116 515

Utförda arbeten
Summa:
Not 3

2010-12-31
23 433
54 885
0
161 250

116 515

2010-12-31
106 661
106 661

Markanläggning
2011-12-31
281 509
0
0

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2010-12-31
281 509
0
0

281 509

281 509

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning

-218 852
0
-39 199

-175 446
0
-43 406

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde

-258 051
23 458

-218 852
62 657
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Not 4

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2011-12-31
231 824
0
0
231 824

Ingående avskrivningar enligt plan

-112 159

-91 618

0

0

-28 041

-20 541

-140 200
91 624

-112 159
119 665

2011-12-31
980
73 254

2010-12-31

Försäljningar och utrangeringar

Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
Not 5

2010-12-31
91 618
140 206
0
231 824

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa:

74 234

9 391
9 391

Not 6 Specifikation och fördelning av eget kapital
Sektion

Ingående balans
2011-01-01
Styrelsen
269 955
Fotboll
43 772
Ungdomsfotboll
132 946
Bordtennis
74 899

Årets resultat
-144 814
38 259
34
4 640

Ridning
Tennis
Motor
Motion

92 498
40 972
14 367
86 951

9 559
16 674
-1 141
17 165

Summa:

756 360

-59 624

Utgående balans
2011-12-31
125 141
82 031
132 980
79 539
102 057
57 646
13 226
104 116
26 425 a)
723 161

a) Under året gjorda korrigeringar av tidigare års bokföring vilket har påverkat storleken på
det egna kapitalet.
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Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld/Upplupna löner
Förutbetalda bidrag
Övriga poster
Summa:

2011-12-31
80 005
0
47 214
127 219

2010-12-31
68 578
0
87 185
167 021
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Styrelsen för Börje Sportklubb
Börje 2012-03-13

Johan Hedman, ordförande

Alf Gustavsson, kassör

Stina Andersson, sekreterare

Karin Stenberg, ledamot

Kristina Domeika, ledamot

Annie Persson, ledamot

Oskar Karlsson, ledamot

Lennart Gellerstig, ledamot

Jenny Jansson, ledamot
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