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FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

4. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. 

5. Fastställande av dagordning för mötet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 

senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget under det 

kommande verksamhetsåret. 

10.  Fastställande av medlemsavgifter. 

11.  Val av  

a. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år 

b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

c. två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta 

d. tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen inför 

nästkommande årsmöte 

e. beslut om val av ombud till råd och församlingar där föreningen har rätt 

att representeras. 

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13.  Övriga frågor. 
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EN PASSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 

Även verksamhetsåret 2021 har präglats av den pågående pandemin. Azalea har likt alla andra 

idrottsföreningar anpassat sin verksamhet för att kunna följa råd och rekommendationer från 

myndigheter och förbund på bästa möjliga sätt. Jag vill därför inleda med att tacka alla barn, 

ungdomar, föräldrar och ledare för att vi trots allt kunnat fortsätta att bedriva vår verksamhet.  

Azaleas klubbhusprojekt fortskrider enligt plan. Lokalisering och utformning av byggnationen 

har tagits fram av en projektgrupp. Föreningen har tecknat ett om arrendeavtal för tomten som 

har godkänts av Fastighetskontoret och Idrotts- och Föreningsförvaltningen (IOFF). Den 

föreslagna platsen för klubbhuset är längs med Ekedalsgatan. Projektgruppen har skickat in 

ansökan om investeringsbidrag och kommunal borgen till IOFF. Den beräknade kostnaden och 

ekonomiska ramen är ca 15 miljoner och här kommer troligen bidrag från fondmedel från tex 

IOFF, RF/SISU och Allmänna arvsfonden utgöra betydande andelar. Föreningen behöver 

mobilisera kring klubbhusprojektet och skapa intresse och engagemang bland medlemmar, 

ledare, föräldrar och sponsorer. 

Många av föreningens ordinarie aktiviteter har fått ställas in på grund av pandemin. Men några 

av de projekt som genomförts under året kan särskilt nämnas som Azaleas sommarfotbollsskola 

där ca 300 barn och 40 ungdomsledare hade två fina veckor tillsammans. Det har även 

genomförts Azalea summer camp under två veckor där barn från hela staden kan delta i en 

kostnadsfri sommarlovsaktivitet. 

EKONOMI 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och i den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 

2021 redovisas ett negativt resultat om 93 TKR.  Detta kan förklaras av att verksamheten åter 

kom igång efter att ha påverkats av pandemin och under kvartal 3 och 4 blev den mer som 

vanligt. Efter flera års överskott finns en betydande summa i form av eget kapital och därutöver 

har föreningen god likviditet. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att hantera och följa upp 

ekonomin.  

Verksamheten 

Azalea har ca 600 aktiva barn och ungdomar samt drygt 130 ledare och föreningsfunktionärer.  

Därmed är vi fortsatt en av Göteborgs stora barn- och ungdomsföreningar inom fotbollen. Vi 

har ett lag för unga vuxna på herrsidan och när våra flickor 15 och pojkar 16 lämnar Azalea är 
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det årligen närmare 50 spelare som blir juniorer. Det behövs en fortsatt utveckling och 

förstärkning av organisation och stödfunktioner för att föreningen ska kunna erbjuda våra barn 

och ungdomar en riktigt bra tid med fotbollen. Azalea behöver fler organisationsledare till 

styrelse, utskott och evenemang. För att föreningen ska kunna utvecklas och möta nya 

utmaningar behöver vi bli fler som gör mer tillsammans. Föreningsutveckling är ett arbete som, 

styrelsen och vår föreningsutvecklare, även kommer att prioritera kommande år. 

Våra evenemang 

Föreningen anordnar årligen följande evenemang: Azalea cup, Azaleadagen, 

Sommarfotbollsskolan och Azalea summer camp. Fotbollsskola, summer camp och Azalea cup 

har genomförts enligt planering medan övriga aktiviteter har ställts in pga pandemin. 

Anläggning 

Vi har fortsatt en otillfredsställande situation med brist på idrottsytor och avsaknad av klubbhus. 

Vår förhoppning är att byggnationen av ett eget klubbhus ska kunna realiseras under 2022. 

Målsättningen är att klubbhuset ska kunna invigas under hösten 2023. 

Avslutning 

Azalea vill framföra ett stort tack till våra sponsorer ICA Supermarket Majorna och Stiftelsen 

Dunross samt vår materialleverantör Intersport Team Väst. Vi har ett fortsatt bra samarbete 

med GFF, både Fotbollförbundet och Fotbollsföreningen, Västra Götalands Idrottsförbund, 

SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland, Idrott och Föreningsförvaltningen i Göteborg och 

Stadsdelsförvaltningen. Slutligen vill vi tacka alla ledare och alla föräldrar i föreningen för allt 

gott arbete och en gemensam strävan att skapa en bra idrottsmiljö för våra barn och ungdomar 

på Majvallen. 

Vi hoppas och tror på ett spännande fotbollsår 2022! 

Mikael Dahlberg 

Ordförande  
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AZALEA BK ORGANISATION 

 

 

 

KONTAKT- OCH ADRESSUPPGIFTER TILL AZALEA BK 

Postadress: Ekedalsgatan 18-20, 414 66  GÖTEBORG 

Telefon/Fax: 031 

E-post: info@azaleabk.se  

Hemsida: www.azaleabk.se 

Klädprofil  

Azalea BK:s har Intersport som leverantör och Adidas som klädmärke. På föreningens hemsida 

finns en klubbshop där varor kan beställas online. Närmaste fysiska Intersportbutik finns på 

Högsbo 421.   

Styrelse

FU EU

Utbildning

KF

Shop

Sponsorsgrupp

Anläggning
Material

Barn/Ungdom

Aktiviteter

LU

Azalea BK

Långsiktiga utskottet 
jobbar med 
visionsarbete, 
konferens, revidering 
av riktlinjer. Jobbar mot 
de andra utskotten och 
grupperna. 
Utbildningsvecka 

Fotbollsadmin.

Fotbollsskolan

Kontaktföräldrar 
Aktiviteter:
Pliktadagen
Azaleadagen
Majornadagen
Majvallens dag
Prisutdelning/Avslutning
etc

Lag

Medlemsansvarig Hemsida9-manna

Lagansvarig

Träningsansvarig

Kommunikation
Medlemshantering
Ansökningar
Redovisning

9-manna9-manna9-manna11-manna

FU=Fotbollsutskott
EU=Ekonomiutskott
LU=Långsiktigt utskott (Vision)
KF=Kontaktföräldrar

GFF

mailto:info@azaleabk.se
http://www.azaleabk.se/
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STYRELSE OCH KOMMITTÉER 

 

Styrelse 

Mikael Dahlberg, ordförande 

Patrik Öhberg, ledamot och sekreterare 

Linda Dahlstrand, ledamot och kassör 

Frida Goodrich, ledamot 

Stefan Frost, ledamot 

Leif Skoog, föreningsutvecklare och adjungerad ledamot 

Revisorer 

Bror Andreasson 

Valberedning 

Johan Lindberg 

Erik Bergstrand 

Valle Erling 

Marie Svensson  

Anställd 

Leif Skoog, föreningsutvecklare, 1.0 tjänst 

Peter Westlund, fotbollsutvecklare, projektanställning 

Marknad/Evenemangsutskott 

Stefan Frost 

Anläggningsutskott  - Projektgrupp Klubbhus 

Mikael Dahlberg 

Måns Larsson 

Leif Skoog 

Ulf Carlsson 

Jan Juhlin 
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FOTBOLL 

 

Sammanfattning 

Fotbollsåret har åter präglats av pandemin men vi har haft möjlighet att genomföra aktiviteter 

under hela året. Ett välkommet inslag av normalitet under ytterligare ett konstigt år. Föreningen 

har fortsatt sin verksamhet som vanligt men trots att antalet barn som deltagit i föreningens har 

varit stort och nyrekryteringen varit god så har volymen minskat både vad gäller antalet 

aktiviteter och deltagartillfälllen. Till stor del kan det förklaras med att antalet matcher har varit 

betydligt färre när serierna kommit igång sent och futsalsäsongen ställts in. Men det har också 

varit ett större antal ungdomar som slutat i pandemins spår och flera lag har rapporterat att det 

varit svårare att få ihop lag till matcherna. Vi strävar nu efter att skapa resurser för att kunna ge 

ännu bättre stöd till föräldraledarna i ungdomslagen för att behålla fler spelare längre upp i 

åldrarna. 

Fotbollsutveckling 

Azalea BK har därför rekryterat Peter Westlund till rollen som fotbollsutvecklare och 

föreningen deltar i projektet Fotbollsutveckling som initierades av Göteborgs Fotbollförbund 

2021 som kompletterar det föreningsutvecklarprojekt som vi varit med i sedan 2012. Tanken 

är att fotbollsföreningarna i Göteborg ska tillsätta rollen Fotbollsutvecklare med syfte att 

utveckla fotbollen och stötta föräldraledarna i våra lag. I uppgifterna ingår att upprätta och 

implementera en spelarutbildningsplan och att vara ute i verksamheten på fotbollsplanen.  

Aktiviteter och deltagartillfällen  

Totalt har Azalea BK haft 15 träningsgrupper under året med totalt 595 spelare. Det har 

genomförts 1 430 bidragsberättigade aktiviteter under året. Antalet deltagartillfällen är 21 380 

under 2021.  

Antalet ledartillfällen var 3 834.  

Anmälningar till seriespel  

Azalea BK har anmält 27 lag i 17 åldersgrupper till serier arrangerade av Göteborgs 

Fotbollförbund. De allra yngsta 6 och 7-åringarna har spelat enstaka sammandrag under året 

eftersom flera ställdes in med hänvisning till förbundets rekommendationer avseende 

smittspridning. 

Resultat  

Azaleas lag för Unga vuxna lyckades i årets serie placera sig på en fin femte plats i Division 5 

B i årets enkelserie och kvalificerade sig därmed för spel i samma serie 2021.  
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Vårt äldsta pojklag, P05 och det äldsta flicklaget, F06 avslutade sina år i Azalea med att spela 

i Pojkar födda 2005(16 år) Medel och Flickor födda 2006 (15 år) Lätt. De placerade sig på en 

8 och 12 plats i sina respektive matchserier och lämnar nu Azalea BK för att spela i GFF/Azalea 

juniorer, 6 tjejer och 14 killar.  

Rekrytering av spelare och ledare  

Det är 168 barn som ansökt om medlemskap under året, 60 flickor och 105 pojkar. Det är en 

ökning med 15 barn jämfört med 2020. Till lag unga vuxna har det tillkommit 8 spelare. Yngsta 

flicklaget, 7 år födda 2014, ökade med 15 spelare från 7 till 22 Motsvarande pojklag ökade med 

29 spelare från 24 till 53. 

Det har tillkommit 31 ledare som har en roll på planen och 6 ledare i andra roller. Av dem är 

11 kvinnor och 26 män.  

Fotbollsleken  

Första söndagen i september startade traditionsenligt en fotbollslek för alla barn födda 2015 i 

stadsdelarna runt om Slottsskogen som började förskoleklass hösten 2021. Drygt femtio barn 

och deras föräldrar kom till Majvallen och provade på fotboll på söndagsförmiddagarna i 

september och oktober. Fantastiskt härliga dagar med glada barn och föräldrar. Vi utgick som 

vanlig från Föreningslyftet och Göteborg Fotbollförbunds rekommendationer i Börja rätt.  

Efter sex prova-på-tillfällen hölls en föräldraträff och föreningsintroduktion och i samband med 

mötet startades ett flicklag och ett pojklag. De föräldrar som rekryterades som ledare har sedan 

gått en Workshop 3 mot 3 som första ledarutbildning.  

Vid årsskiftet hade 10 tjejer och 32 pojkar födda 2015 registrerats som medlemmar i de nya 

lagen. Vi förväntar oss att antalet medlemmar i åldersgruppen ökar under 2022. 
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Lagaktiviteter 

Lagenhet Ledare Spelare 2021 Spelare 31/12 Aktiviteter Lag i serie (höst) 
Unga vuxna 2 40 (44) 31 86 2 (2) 

F06 4 14 (14) 12 96 1 
F0708 6 47 (47) 39 136 3 (2) 

F0910 9 43 (55)  40 100 3 (2) 

F1112 8 35 (50) 46 75 2 (2) 
F1314 2 16 (31) 31 30 0 (1) 

P05 3 19 (19) 19 110 1 
P06 5 34 (34) 29 132 2 

P07 5 36 (39)  28 132 1 (1) 

P08 5 28 (25) 22 86 1 (1) 
P09 5 34 (35) 21 87 2 (1) 

P10 5 50 (58) 42 89 2 (2) 

P11 7 49 (50)  49 63 3 (3) 

P12 8 47 (53) 42 69 3 (3) 

P13 7 36 (35) 28 60 2 (2) 
P14 9 27 (58) 53 32 Ej i seriespel 
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EKONOMI 

Ekonomin i föreningen är stabil även om resultatet blev negativt med -93 118 kronor. 

Budgeten lades på ett positivt resultat om 38 400 kronor, men resultatet ser annorlunda ut på 

grund av att många av de kostnaderna som saknades under 2020 nu istället har kommit under 

2021 då verksamheten tagit fart igen.  

Klubben har ett eget kapital på drygt 1 840 884 kronor (2020, 1 893 560 kr) och har därmed en 

stabil bas. Klubbens likvida medel uppgick vid årsskiftet till drygt 1 704 786 kronor (2020, 1 

644 333 kr), vilket innebär att klubben har en god likviditet för att hantera den löpande 

verksamheten. Nedan följer några kommentarer till årets resultat: 

• Fotbollsskolan gav med ett positivt resultat om ca. 125 000 kronor  

• Kostnader för planhyror har blivit något högre än väntat även om den posten är något 

som kan variera från år till år.  

• Materialkostnader är något högre och förklaras med utbyte och nyinköp av material 

samt att vi tidigare år också haft en ganska stor kickback från Intersport att nyttja från 

2018 och 2019. 

• Vi har kvar våra sponsorer och samtliga avtal har fullföljts under 2021. 

• Personalkostnader har under 2022 varit en större post än tidigare år. 

• Intäkter från Folkspel och Bingolotto har minskat något.  

 

Som föregående år kommer RF-SISU att sköta hantering av bokföring och bokslut. Deras arbete 

kommer granskas av föreningens revisor Bror Andreasson.  

Vi kommer under våren 2022 gå över till bokföringsprogrammet Fortnox istället för nuvarande 

Speedledger, detta är ett led i det automatiserade arbetet som RF/SISU genomför. Det kommer 

även att göra det enklare för föreningen att kontrollera kostnader samt upprätta attestfunktioner 

av fakturor och kostnader.  

I början av året gick vi också över till Sportadmin och med hjälp av deras avgiftshantering 

kommer kontrollen av medlemsavgifter bli enklare. En automatisk funktion för påminnelser 

och avprickning kommer att göra arbetet enklare och överskådligare med att se vilka 

medlemmar som fortsatt skall spela med oss samt vilka som har betalat sin avgift. 
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Förenklad resultatberäkning  
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MEDLEMSAVGIFTER 

Medlemsavgifterna för 2022 oförändrade, och redovisas nedan för respektive åldersgrupp.  

Ungdom 13-16 år: 1450 kronor 

Barn 10-12 år: 1350 kronor 

Barn 7-9 år: 1150 kronor 

Familjeavgift: 1900 kronor 

Unga vuxna 20-25 år: 1900 kronor 

Stödmedlemskap: 200 kronor 

Motionsfotboll: 200 kronor 

I övrigt kommer föreningens kassör även fortsättningsvis att hantera betalningar och 

uppföljningen av ekonomin. 

Marknads- och eventutskott  

Utskottet drogs igång av styrelsen under 2017. Syftet var att öka klubben intäkter genom ett 

tätare samarbete med existerande sponsorer, men också att hitta nya samarbetspartners och 

utveckla aktiviteter för att förbättra klubbens intäkter, som exempelvis en kioskverksamhet.  

Under 2021 satte pandemin åter stopp för de flesta evenemang, kioskverksamhet och andra 

marknadsaktiviteter. Vi ser dock fram emot ett bättre 2022. 

Kiosken hade öppet några söndagar under hösten. Vi hade också öppet under Azalea Cup, vilket 

blev en succé. Vi öppnade redan på morgonen vid tidiga träningar och fortsatte under dagens 

matcher med en hygglig försäljning. Med kioskverksamheten skapas ett levande Majvallen och 

vi erbjuder en trevlig upplevelse för alla som besöker idrottsplatsen. Förhoppningen är att det 

ska bli ett bra pengatillskott till lagen och klubben.  

Vi har under året planerat hur vi skall förenkla organisationen av våra event. Vi har gjort ett 

årshjul för eventen och tilldelat olika åldersgrupper ansvaret för dessa. Vidare kommer lagen 

få ett antal dagar (oftast helger) där man ansvarar för kiosken. 

För att klara av kioskverksamheten, det övriga arbetet med marknads/eventfrågor och 

klubbhusbygget behöver vi framför allt vara fler personer under och de kommande åren.  

Det är en angelägen utmaning för styrelsen att skapa ett fungerande utskott för dessa frågor. 

Det blir roligt och enkelt om vi följer devisen:  

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!  
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FÖRENINGENS ARRANGEMANG 

Azalea Night Cup 

Azalea Night Cup är en interncup och fotbollsdisco för tjejer och killar 11–15 år. Det brukar 

vara cirka hundra deltagare som delas upp i mixade och åldersblandade lag. Föräldrar och 

ungdomsledare fungerar som lagledare. Först spelas det matcher sedan äts det    

Azaleadagen 

Ställdes in med hänvisning till de då rådande rekommendationerna för att undvika 

smittspridning.  

Fotbollsskolan 

Årets sommarfotbosskola till stor del som vanligt med viss begränsning på antal deltagare. 100 

personer tilläts på respektive Majvallen, Gröna vallen och Karl Johanstorget. Verksamheten 

pågick 9–15 lunch serverades i anslutning till planen.  

Ansvariga för fotbollsskolan Tove Sjödin och Wictor Spång med stöd av föreningsutvecklare 

Leif Skoog. Julia Persson, Emanuel Sandulo och Aron Lundh var planansvariga. Rasmus 

Linderås hjälpte till med administration och annat.  

257 barn i åldrarna 7–12 år var anmälda till årets fotbollsskola. 241 barn till juniveckan och 

112 barn till augustiveckan. 56 barn gick båda veckorna. 

Utöver sommarens aktiviteter genomfördes en Futsalcamp under höstlovet med cirka 25 

deltagare och 5 ungdomsledare och med Aron Lundh och Tove Sjödin som mentorer.  

Nyordningen med en erfaren ungdomsledare som planansvarig med rollen att stötta 

ungdomsledarna på de olika planerna har fungerat bra även under 2021 och kan nu anses 

etablerad.  

Azalea Cup 

Med anledning av Azaleas 25-årsjubileum 2017 startade vi en cup för spel 5 mot 5. Den kunde 

tyvärr inte genomföras 2020 på grund av covid, men genomfördes för fjärde gången 2021. 

Cupansvariga var Leif Skoog och Stefan Frost och föräldragrupperna till barn födda 2012 och 

2013. Lagen hade olika ansvarsområden och tog hand om försäljning, sekretariat, organisation 

och underhållning. Domarna kom från Azaleas lag för unga vuxna. Vår leverantör Intersport 

Team Väst bistod med skottportal och partytält.  Totalt kom 29 lag och cirka 280 spelare till 

spel i fyra klasser. Organisationen flöt på och det spelades matcher och åts korv. Osäkerhet 

kring smittspridningsrisken gjorde att den traditionsenliga ansiktsmålningen uteblev, 

skottportalen fick vi inte heller att fungera detta år. Det gjorde mindre eftersom det blev en 

efterlängtad fotbollsfest där föräldrar fick tillfälle att heja och vara stolta och barn fick kämpa 

allt vad de kunde och ha roligt samtidigt som de blev lite bättre i fotboll under dagen. Allt som 

allt ett lyckat arrangemang som fortsatt skapar stolthet i klubben.  
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UTBILDNING 

28 av Azaleas och Azalea GFF:s ledare har gått förbundets tränarutbildningar under året vilket 

innebär att vi fortsatt har god utbildningsnivå i våra lag. Utöver tränarutbildningarna har 21 

ledare deltagit i förbundets spelformsworkshoppar och ytterligare 6 ledare har deltagit i andra 

workshoppar. Årets föreningsdomarutbildning genomfördes på Zoom och där deltog 22 

ungdomar och fyra ledare.  

Planeringskonferens  

Årets planeringskonferens genomfördes digitalt. Ledare, styrelse och ansvariga för 

fotbollsskolan träffades på Zoom för att planera årets verksamhet. Ledar-, spelar- och 

föräldraträffar planerades preliminärt efter rekommendationer i våra riktlinjer. Samarbeten 

mellan lag och i spelformer och i åldersgruppen etablerades. Cupdeltagande och 

seriespelsanmälan diskuterades. Målbilder och träningsplanering påbörjades och förbundets 

utbildningar och spelarlyftsaktiviteter presenterades. Konferensen genomfördes med stöd av 

Västra Götalands Idrottsförbund.  

Orange vecka 

Orange vecka genomfördes inte i vanlig bemärkelse. Endast säsongsutvärderingen och första 

modulen av Tränarutbildning C genomfördes under vecka 47. Processkvällen ersattes av en 

konferensdag på Allégården, utifrån RF Sisus utvecklingsresor för föreningsidrotten i Strategi 

2025. Vår fotbollskonsulent Albin Bengtsson presenterade tankarna bakom projektet och sedan 

diskuterades hur vi ska möta framtiden och bli en mer jämställd förening och hur vi ska möta 

ungdomars behov för att kunna behålla fler ungdomar i föreningen. Men även hur samarbetet 

med GFF kan utvecklas för att vi ska kunna möta det behovet. Vi pratade också hur ett klubbhus 

kan användas för att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten och kunna stötta 

föräldraledarna på ett bra sätt. Konferensen avslutades med middag och samkväm på O’Learys 

vid Järntorget. Konferensen genomfördes med stöd från RF Sisu Västra Götaland.   

Utbildning Deltagare 

Tränarutbildning C 21 

Tränarutbildning B ungdom 7 

Workshop 3 mot 3 och 5 mot 5 14 

Workshop 7 mot 7  1 

Workshop 9 mot 9 3 

Workshop 11 mot 11 3 

Workshop Målvaktsteknik 1 

Workshop ungdomsfutsal 5 

Föreningsdomarutbildning 26 
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KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 

  

Anläggningsutskott (Klubbhusprojektet) 

Flera års arbete med utveckling och påverkan har gett resultat. En preliminär skiss för 

lokalisering och utformning av ett klubbhus har tagits fram. Ett avtal om arrende för 

byggnationen har tecknats med IOFF. Den planerade byggnationen leds av en projektgrupp 

som ansvarar för att ta fram underlag och gå vidare enligt den plan som finns.  

Målsättningen är att klubbhuset ska kunna färdigställas under hösten 2023. Projektgruppen har 

under februari 2022 lämnat in ansökan till IOFF om investeringsbidrag och kommunal borgen. 

Den beräknade kostnaden och ekonomiska ramen är ca 15 miljoner och här kommer troligen 

bidrag från fondmedel från tex IOFF, RF/SISU och Allmänna arvsfonden utgöra betydande 

andelar. Föreningen behöver mobilisera kring klubbhusprojektet och skapa intresse och 

engagemang bland medlemmar, ledare, föräldrar och sponsorer. 

Fotbollsutskottet 

Har inte haft någon verksamhet under 2021 och kommer att ombildas under 2022.  
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VERKSAMHETSPLAN 2022 

 

Azalea BK är en fotbollsklubb för barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi är en 

kvartersklubb med vår lokala förankring i stadsdelarna runt Slottsskogen. Azalea BK drivs helt 

av ideella krafter och verksamheten formas av alla aktiva medlemmar tillsammans. 

Lagenhetens ledare ansvarar för att verksamheten i laget följer föreningens riktlinjer och övriga 

policydokument.  

MÅLSÄTTNING  

Azalea BK har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande i stora årskullar av 

unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som 

möjligt. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna matcher utan i hur många spelare vi 

får med oss hela vägen från knatteåren till junioråldern.  

UPPGIFT  

Vi vill visa på ungdomsidrotten som en positiv kraft. Idrott handlar inte minst om att forma den 

egna identiteten, att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa hänsyn. Både lagets 

framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i barnens personliga utveckling. Det är 

själva färden som är resans mål. Vi vill fortsätta vara en ledande aktör och förebild i Sveriges 

fotbollsfamilj i arbetet med att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas utifrån 

individens egna villkor. Vårt arbete ska präglas av riksidrottsförbundets vision och värdegrund. 

Vårt uppdrag är att bedriva god verksamhet för att fostra goda samhällsmedborgare och skapa 

glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, ge alla möjlighet att vara med samt 

säkerställa rent spel. Azalea BK ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s 

konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen och FN:s internationella konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Azalea BK är en förening som ska:  

• Främja ledarskapet som en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning och som en stimulans 

till och förberedelse för framtida ledaruppdrag  

• Bedriva en verksamhet som på alla nivåer är trovärdig i förhållande till idrottens idé och mål  

• Verka i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision och värdegrund, och ständigt 

utvecklas och förbättras till både form och innehåll  

• Verkställa att tävlingsverksamheten för samtliga barn och ungdomar ska utformas så att den 

stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottsutveckling, och motverkar utslagning  

• Medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt 

och nerbrytande. 

• Utveckla verksamheter för att ge fler unga vuxna att vara både aktiva och delaktiga i Azalea  
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AZALEA-ARRANGEMANG UNDER ÅRET  

UTBILDNING  

Tränarutbildning C och B ungdom erbjuds under året. Workshop 3 mot 3-spel och 5 mot 5-spel 

ska genomföras under året. Vi ska genomföra föreningsdomarkurs och erbjuda nya ledare i 

Fotbollsskolan utbildning. Vi erbjuder också en fördjupad utbildning till cirka åtta 

ungdomsledare för att höja kvaliteten på sommarfotbollsskolan ytterligare. 

SOMMARFOTBOLLSSKOLA  

Sommarfotbollsskola genomförs i vanlig ordning under två olika veckor. Styrelsen samordnar 

ansvarig grupp som leder arbetet ihop med föreningsutvecklare.  

FÖRENINGSINTRODUKTION 

Under september har vi föreningsintroduktion för nya medlemmar. 

MAJORNADAGEN  

Majornadagen är ett föreningsevenemang på Karl Johans Torg som anordnas av Majornas 

samverkansförening tillsammans med andra föreningar i september. Styrelsen samordnar och 

genomför tillsammans med kontaktföräldrar.  

AZALEA CUP 

Azalea Cup anordnas för femte året. Ansvarig ledamot i styrelsen sammankallar ledare och 

kontaktföräldrar i 5 mot 5 lagen som tillsammans ansvarar för genomförandet.  

AVSLUTNING FÖR LAG OCH LEDARE  

Anordnas i november. Styrelsen och Fotbollsutskottet samordnar kontaktföräldrar som 

genomför aktiviteten.  

AZALEA ORANGE UTBILDNINGSVECKA  

Genomförs efter säsongen. Fotbollsutskottet ansvarar att planera och genomföra aktiviteten. 

ORGANISATION FÖRENINGSUTVECKLARE  

Vi ska under 2022 fortsätta att ha en anställd föreningsutvecklarare och målsättningen är att 

administrativa uppgifter för att ge möjlighet och tid att arbeta mer med den dagliga 

verksamheten och klubbens utveckling.  

UTVECKLING AV STYRELSEARBETET  

Samtliga styrelsemedlemmar erbjuds att gå Sisus grundkurs för styrelsearbete. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ansvara för minst ett av de olika utvecklingsområden som ska driva 

föreningen framåt. Samtliga styrelsemedlemmar ska delta och vara aktiva under Azaleas 

utbildningsvecka. Samtliga styrelsemedlemmar ska aktivt delta på föreningens ledarkonferens.  
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STRÄVANSMÅL  

Styrelsen ska aktivt arbete med att skapa en föreningslokal på Majvallen, enligt Vision 

Majvallen. Styrelsen ska aktivt arbete med att öka externa intäkter i syfte att kunna anställa 

ytterliga en person. En ytterliga anställd ger möjlighet att arbete tydligare med utveckling, 

samverkansprojekt och övrig verksamhet. Styrelsen ska under 2022 fortsätta arbeta för att 

tydliggöra föreningens övergripande mål och skapa en långsiktig plan inom tre huvudområden 

– byggnation av föreningslokal, fotbollsutveckling och samverkan. 
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MOTIONER 

Det har inte inkommit några motioner till årsmötet per den 4 mars 2022.  
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Ekedalsgatan 18-20, 414 66  GÖTEBORG 

info@azaleabk.se  www.azaleabk.se 
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