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Verksamhetsberättelse 2020
Skellefteå Baseboll Softboll Klubb

Fortsatt föreningsutveckling – både sportsligt
men även organisatoriskt – trots ett år präglat av
pandemi. Vi ökar i antalet licensierade aktiva till
119 st och förstärker organisationen med fler
ledare och vässade arbetsgrupper.

Efter säsongerna 2018 och 2019 – som var mycket framgångsrika säsonger både
sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt – så var förväntningarna höga inför en ny
säsong. Men det vi och inga andra föreningar räknade med var att en pandemi skulle
lamslå stora delar av Idrottssverige under 2020. Trots grusade planer så gick vi ändå
i land med många av de mål vi hade satt innan säsongen – vilket vi ska vara mycket
stolta över.

Vi lyckades i stora drag att stärka upp vår organisation med fler lagledare och
involvera fler föräldrar som funktionärer för att stärka strukturerna kring lagen. Detta
för att skapa en mer hållbar förening och avlasta personer som redan har stort ansvar
och många uppgifter. Däremot så blev vår plan att utbilda fler funktionärer något som
tyvärr inte prioriterades.

Våra Juniorer körde som planerat igång med seriespel under 2020 vilket var ett riktigt
lyft sportsligt för våra aktiva i åldern 16-19 år. Detta kommer också att lyfta övrigt
ungdomsverksamhet då det finns större möjlighet för de yngre att se matcher,
inspireras av sina klubbkamrater och se ett eget mål i sitt utövande.
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Något som vi tyvärr inte kunde genomföra 2020 var att ta över en “import” som kan
bidra med ledarskap, expertkunskap och motivation till våra yngre – samt spela
matcher. Reseförbud och andra oklarheter under rådande omständigheter gjorde detta
som en omöjlig uppgift – men däremot så skapades många kontakter och erfarenhet
byggdes upp för att framöver kunna fullfölja denna målsättning.

Att underlätta för våra utövare få tag i rätt utrustning var också något som vi ville lösa
under 2020. Detta löstes med en webbutik på skellefteabsk.se som sjösattes under
juni månad. Det såldes hela 91 st artiklar med ett värde av cirka 29 000 kr under 2020.

Renoveringen av arenan fortsatte under 2020 men kanske inte den utsträckning som
var planerad. Tyvärr så gjorde detta att vi inte kunde avsluta Renoveringsbidraget
under året – men det borde vi kunna under 2021.

Att rekrytera fler tjejer till sporterna var också en målsättning som vi inte riktig
lyckades med fullt ut 2020. Under 2019 var det 18 st aktiva tjejer i föreningen och
2020 så hade vi 22 st licensierade. Positivt med en liten ökning – men det är
fortfarande stor majoritet män som utövar sporterna i vår klubb. Fördelningen under
2020 var samma som föregående år – 18% kvinnor och 82% män. Stora krafttag och
nya planer krävs under 2021 för att knäcka denna nöt.

Men det som kanske är mest imponerande är den ökning av antalet utövare och
engagerade ledare – en bra ökning fastän förutsättningarna. Vi var hela 119 st
licensierade aktiva under säsong 2020 vilket är en ökning med 18 st från säsong
2019. Se faktaruta nedan för mer licensstatistik.

Skellefteå Baseboll Softboll Klubb
Basvägen 13, 931 46 Skellefteå   | Orgnr 894700-9539 | PG 51 97 86-8   | info@skellefteabsk.se

facebook.com/skellefteabaseboll   |   instagram.com/skellefteabaseboll

mailto:info@skellefteabsk.se


Sportsligt
SOFTBOLL. Detta blev den andra säsongen med matchande för Softboll-A-laget –
men tyvärr en lite bantad säsong på grund av Coronan där det spelades sammandrag
under två helger mot Sundsvall och Leksand. Säsongen avslutades med en lärorik och
sammansvetsande resa till Junior SM i Enköping – en väldigt lyckad och uppskattad
satsning som också uppmärksammades i media.

UNGDOM. Matchmässigt så var det våra
U9/U12 och U15 som fick lida mest under
denna pandemisäsong. Tyvärr så fick
dessa lag inte resa på några cuper på
grund av restriktionerna – men detta satte
inte stopp för lagen att spela matcher och
utvecklas sportsligt. U-lagen löste det med
att spela många internmatcher, göra
interna minicuper, Novemberlovs Camp
och U15 mixades ihop med Juniorerna för
att få matchlika träningar. U-lagen hade
också möjlighet att träna tidigare under våren då de inte var lika drabbade av
restriktionerna. Det känns verkligen som våra yngsta förmågor är väl tränade och
förberedda för en säsong med förhoppningsvis fler matcher och cuper.

Under säsongen så körde också U9/U12
igång med projektet Läsligan. Det blev så
pass uppskattat och lyckat att laget vann
ett pris på 20 000 kr för deras satsning att
integrera läsande med sportutövande.
Läsbingon var ett av inslagen som
genomsyrade hela U-lagets säsong.
Hatten av till lagledarna som la stor energi
för att driva igenom detta projekt.
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JUNIORLAGET gjorde som sagt efterlängtad seriepremiär under 2020. I Juniorserien
mötte dom Rättvik, Sundsvall, Leksand, Umeå – totalt 16 st utvecklande matcher.

BASEBOLL A-LAG har deltagit i Regionserien och mött Sundsvall B, Gefle och
Enköping med blandat resultat. Det har varit en lärorik och givande säsong där
samarbetet med Juniorlag har varit viktigt. Tyvärr har säsongen varit komprimerad på
grund av rådande omständigheter och vi har fått spela för tomma läktare – vilket
gäller för alla lagen.

Samarbeten och stöd
Under 2020 så har vi fortsatt jobbet med att locka och övertyga företag att satsa på
ett långsiktigt samarbete med oss för att stärka vår klubbs ekonomi och vår
ungdomssatsning och därigenom öka chanserna att etablera oss i högre divisioner i
nära framtid.

Då det har varit ett tungt år för många företag så har det varit svårt skriva några nya
avtal – men då vi redan haft klart med tidigare sponsorer så har vi även under 2020
kunnat finansiera delar av verksamheten med samarbeten som vi haft. Ett STORT
TACK till:  Skellefteå Kraft, Port of Skellefteå, Mekado, Länsförsäkringar Västerbotten,
Urkraft, Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Taxi, Laget.se, Value & Friends och
Ramudden.

Stort tack också till Skellefteå kommun, Västerbottens Idrottsförbund, Svenska
Baseboll & Softboll-förbundet och RF för det stöd ni gett under säsongen i form av
ekonomisk föreningsbidrag, plus den support och det stöd ni gett vid sportsliga- och
föreningstekniska frågor.

Ekonomi
Ekonomiskt så blev 2020 ett svagt år – mycket på grund av uteblivna intäkter från
kioskförsäljning då restriktionerna inte medgav att vi hade publik på våra matcher
under denna säsong. I årsbokslutet som ni finner bifogat i slutet av detta dokument så
redovisas ett underskott på cirka 32 000 kr.

Omsättningen blev inte riktigt lika hög som 2019 – vilket beror i stor del på de
uteblivna kioskintäkterna som minskade från hela 85 000 kr till 9 000 kr. Att vi har
blivit fler aktiva i klubben är något vi kan mäta genom att se på posten för
deltagar-/medlemsavgifter och licenser då de också har ökat en del – vilket är positivt
då vi inte ändrade beloppet på avgifterna för de aktiva. Övriga intäkter har annars varit
LOK-stöd/aktivitetsstöd, förbundsbidrag och sponsring. Företagsevent uteblev
förståeligt helt under 2020.

Då våra juniorer gjorde seriepremiär under 2020 men med däremot bantat seriespel
för andra lag och inga cuper så ser utgifterna för matchandet rätt lika ut som för 2019.
Boende och resor kring bortamatcherna är helt klart den största utgiftsposten följt av
inköp av utrustning, matchställ och merch. Då renoveringen av anläggningen stannade
av en del under 2020 så sjönk den utgiftsposten markant.
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Styrelsen kommer jobba med budgetarbete under början av 2021 och målsättningen
är att kunna vända det negativa resultatet och skapa en god grund för klubbens
fortsatta utveckling.

Organisationen
När vi 2018 blev tilldelade årets Föreningsutvecklingspris av Svenska Baseboll &
Softboll-förbundet så satt det också lite press på oss som klubb att fortsätta vår
utveckling och inte stagnera i byggnationen av en stark organisation. Vad vi märkte
under första säsongen efter nystarten av klubben var vikten av att få fler föräldrar
involverade i verksamheten. Många var främmande för sporterna när deras barn
började under 2018 – men under 2019 och 2020 så har vi sett att fler och fler vill bidra
och hjälpa till som ledare eller funktionärer. Detta glädjer och gör att vi under 2021
kommer kunna formera en ännu starkare och hållbarare struktur kring lagen.

Sportgruppen har även i år dragit ett stort lass och gjort ett bra jobb med att skapa en
röd tråd från U9/U12- till seniorlagen. Att alla lagen och dess ledare strävar åt samma
mål – att skapa en stark bas med en bra ungdomsverksamhet – är ett måste för att vi
ska nå högre nivåer i seriespel och kunna i framtiden etablera oss i Elitserien i både
Softboll och Baseboll.

Styrelsen har haft ett fortsatt viktigt jobb under denna andra säsong med att
upprätthålla strukturer och styrdokument – plus även att förmedla detta genom olika
digitala verktyg och genom god kommunikation med alla arbetsgrupper.

Styrelsen
Ordförande: Olof Palm
Vice ordförande: Joel Hedlund
Kassör: Anders Lundqvist

Ledamot: Samantha Edström
Ledamot: Patrick Markström
Suppleant: Petrus Johansson
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Verksamhetsplan för 2021
Först måste vi ju uppmärksamma att klubben fyller 50 år 2021. Som vi nämnt så firas
det med nya matchställ – men det kommer även bli en dag med firande där matcher
blandas med andra event. Vi får hålla tummarna att restriktionerna hävs och vi kan
genomföra dagen på bästa sätt.

Under 2021 kommer vi fortsätta att prioritera jobbet med att stärka upp klubben med
fler ledare, funktionärer och göra tydligare struktur kring lagen för att skapa en mer
hållbar förening och avlasta personer som redan har stort ansvar och många
uppgifter. Att fortsätta involvera föräldrar och komma igång igen med att utbilda fler
funktionärer kan vara två viktiga nycklar för att lösa denna fråga.

Intressant blir att följa utvecklingen för våra Softbolltjejer som avancerar till division 1
och fortsätter sitt utvecklas på en ny nivå  med nytt motstånd under 2021.

Fortsatt jobb med att inventera och planera för att vi ska ta över en “import” som kan
bidra med ledarskap, expertkunskap och motivation till våra yngre – samtidigt som
hen också kan spela i något av våra seniorlag – är också en viktigt punkt. Det handlar
om att se hur vi kan finansiera vistelsen – boende, mat och resa – men även om det
går rent tekniskt under rådande restriktioner.

Fortsatt jobb med renovering av arenan och inköp av teknisk utrustning till
sekretariatet för att underlätta vid matcharrangemang. Vi kommer försöka att slutföra
renoveringen som finansieras av renoveringsbidraget under 2021. Att stärka upp
Sponsorgruppen är också ett måste då vi tappat personer från den gruppen.

Plus sist men inte minst viktigt – vi måste lägga ännu mer energi på att rekrytera tjejer
till sporterna. Att utveckla prova-på-verksamheten eller starta upp ett nytt lag för
nybörjare kan vara ett steg i rätt riktning.

Med alla medlemmars gemensamma energi och driv så tror vi i styrelsen att vi
kommer lyckas med mycket av det vi strävar efter under 2021. Vi ser att fler och fler
brinner för att hjälpa till och det finns ett stort hjärta för vår klubb – så 2021 känns
som ett år vi kommer ta ännu fler kliv och utvecklas som förening!

STORT GRATTIS VÅR EGEN 50-ÅRINGEN!

Stadgar och mer information om Skellefteå Baseboll Softboll Klubb hittar ni på – skellefteabsk.se
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