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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 

Verksamhetsåret 2022 har inneburit flera olika utmaningar. Vi har som förening kunnat återgå 

till en mer vanlig ordning utan pandemi-restriktioner för matcher, träningar och 

sammankomster, men å andra sidan har vi märkt av att vissa lag har tappat barn och ledare 

som har valt att avsluta sitt idrottsengagemang. Kriget i Ukraina och en begynnande allmän 

lågkonjunktur har inte direkt påverkat föreningens ekonomi, men våra gemensamma 

ambitioner att bygga ett klubbhus har påverkats negativt. Under våren fick vi besked av 

Göteborgs stad att kommunal borgen till projektet inte kan beviljas på grund av att det medför 

en alltför stor ekonomisk risk för föreningen. I beskedet hänvisades just till omvärldsfaktorer 

som innebär ökade kostnader, stigande räntor och skenande elpriser. 

Nu väntar istället nya möten och förhandlingar med Idrotts- och föreningsförvaltningen 

(IoFF) om hur projektet ska kunna förverkligas. Det planerade klubbhuset innefattar 5-6 

omklädningsrum som är tänkta att ersätta den gamla byggnaden med omklädningsrum. Vi 

kommer att framföra tre olika förslag på lösningar: 1. IoFF tar ett betydligt större ekonomiskt 

ansvar för denna del av byggnationen och blir en medfinansiär, 2. Azalea bygger ett mindre 

klubbhus som inte omfattar byggnation av nämnda omklädningsrum eller 3. IoFF och staden 

tar eget ansvar för en byggnation som innehåller omklädningsrum och möteslokaler för 

idrottsföreningar som verkar på Majvallen och Azalea kan då ges möjlighet att hyra de lokaler 

som behövs för föreningens verksamhet. Vi behöver med andra någon form av 

rekommendation från IoFF för att med trovärdighet och engagemang kunna fortsätta med vårt 

klubbhusprojekt. 

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 både flick- och pojklag i nästan samtliga åldersgrupper. De äldre lagen har haft problem 

närvaro och deltagande vid träningar och matcher. Som föreningen märker vi en ökande 

konkurrens från andra föreningar som kan locka barn och föräldrar med löften om bättre 

förutsättningar. Det behövs en fortsatt förstärkning av organisation och stödfunktioner för att 

föreningen ska kunna erbjuda våra barn och ungdomar en riktigt bra tid i Azalea. Vi anställde 

därför under slutet av 2021 en välutbildad och erfaren person som ansvarig för 

fotbollsutveckling. På detta sätt kan vi ge ett kontinuerligt stöd till tränare och ledare för att 
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utveckla metodik och kunskap vad gäller just fotbollen. Azalea behöver även 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.  

EKONOMI 

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

2022 redovisas dock ett negativt resultat om ca 200 TKR.  Det finns god likviditet och tack 

vare flera års överskott finns en betydande summa i form av eget kapital. Ett kontinuerligt 

arbete genomförs för att hantera och följa upp ekonomin. Målsättningen för 2023 är en något 

bättre balans med mellan intäkter och kostnader och att kunna redovisa ett positivt resultat. 

Våra evenemang 

Föreningen anordnar årligen följande evenemang: Azalea Cup, Azaleadagen, 

Sommarfotbollsskolan och Azalea summer camp. De två sistnämnda kan särskilt framhållas 

då de genomförs av föreningens egna ungdomsledare och därtill får en mycket positiv respons 

av barn och föräldrar. 

Anläggning 

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

Vår förhoppning är att klubbhusprojektet kan finna nya framkomliga vägar under 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 2023! 

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 (P92 och P97) 

Patrik Öhberg, sekreterare (P06) 

Linda Dahlstrand, kassör (P09 och P12) 

Emma Rygielski, ledamot (P11) 

August Gustafsson, ledamot (Unga vuxna) 

Amin Khaloufi, ledamot (Unga vuxna) 

Stefan Frost, ledamot (F06) 

Leif Skoog, adjungerad ledamot (P96) 

Aron Lundh, suppleant (Unga vuxna) 

Revisorer 

Bror Andreasson 

Valberedning 

Valle Erling 

Marie Svensson  

Anställd 

Leif Skoog, föreningsutvecklare, 1.0 tjänst 

Peter Westlund, fotbollsutvecklare, projektanställning 

Marknad/Evenemangsutskott 

Stefan Frost 

Emma Rygielski 

August Gustafsson 

Ansvarig fotbollsskolan 

Aron Lundh 

Anläggningsutskott  - Projektgrupp Klubbhus 

Mikael Dahlberg 

Leif Skoog 
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FOTBOLL 

 

Sammanfattning 

Vi har haft möjlighet att genomföra aktiviteter som planerat under hela året till skillnad från 

pandemiåren. Ett välkommet inslag av normalitet även om det under året har känts som en 

stor utmaning att starta om verksamheten med full effekt efter pandemin. 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 ökat både vad gäller antalet 

aktiviteter och deltagartillfällen efter förra årets minskning. Vi är fortsatt påverkade av 

pandemin och har problem att hålla ihop verksamheten i ungdomsfotbollen (13-16 år). 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. Det sker under 2023 genom en 

satsning på ungdomsledarutbildning och att satsa på en resurstränare som kan hjälpa till att 

utveckla våra ungdomslag.  

Fotbollsutveckling 

Peter Westlund har fortsatt i rollen som fotbollsutvecklare inom ramen för Göteborgs 

Fotbollförbunds projekt. 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 hålla i utbildningar och upprätta och implementera en 

spelarutbildningsplan och att vara ute i verksamheten på fotbollsplanen. Under året har Peter 

träffat alla enskilda lag till ledarträffar för att diskutera hur vi tränar och spelar i de olika 

spelformerna. En del i fotbollsutvecklingen har varit att genomföra en populär fotbollscamp 

med tränare från West Bromwich Albion i Birmingham. Ett samarbete som vi kommer att 

utveckla.  

Antal spelare, aktiviteter och deltagartillfällen  

Totalt har Azalea BK haft 18 träningsgrupper under året med totalt 667 (570) spelare. Det har 

genomförts 1 540 (1 430) bidragsberättigade aktiviteter under året. Antalet deltagartillfällen är 

23 400 (21 380) under 2022. Vi har också 16 respektive 34 tjejer och killar i juniorlagen 

GFF/Azalea BK.  

Antalet ledartillfällen var 3 935 (3 834).  

Siffror inom parentes gäller föregående år. 

Anmälningar till seriespel  

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

Fotbollförbund. De allra yngsta barnen 7-8 år har spelat sammandrag under året. 



 AZALEA BK Årsberättelse 2022 11 

Resultat  

Azaleas lag för Unga vuxna knep återigen en femte plats i Division 5 B i årets efter att ha 

varit nära avancemang ända till de sista omgångarna.  

Vårt äldsta pojklag, P06 avslutade sina år i Azalea med att spela i två serier Pojkar födda 

2006(15 år) medel och lätt. Laget palcerade sig sist i medel och på 10 plats i den lätta nivån. 

Efter en ganska tung säsong vill ändå så många som 22 spelare fortsätta i GFF/Azalea BK 

nästa säsong. En eloge till tränargruppen för ett gott resultat. 

Fotbollsleken  

Fotbollsleken började i april 2022 med träning på måndagar och tisdagar för tjejer respektive 

killar. Peter Westlund ansvarade för att starta upp verksamheten och genomförde den med 

hjälp av några ledare från våra äldsta pojk- och flicklag. Vi utgick som vanlig från 

Föreningslyftet och Göteborg Fotbollförbunds rekommendationer i Börja rätt.  

Efter fotbollslekens prova-på tillfällen hölls en föräldraträff och föreningsintroduktion tidigt 

på hösten och i samband med mötet startades ett flicklag och ett pojklag. De föräldrar som 

rekryterades som ledare har sedan gått Workshop 3 mot 3 som första ledarutbildning.  

Vid årsskiftet hade 24 tjejer och 59 pojkar födda 2016 registrerats som medlemmar i de nya 

lagen. Till flickgruppen rekryterades 10 ledare och till pojkgruppen 15. Det innebär att vi 

hädanefter kommer att ha fotbollsleken på våren och starta lag på hösten året barnen fyller 6 

år.  

Lagaktiviteter 

Lagenhet Ledare Spelare 2022 Spelare 2021 Aktiviteter Lag i serie (höst) 

Unga vuxna 2 40 (44) 31 110 2 (2) 

F0708 8 20 (24) 39 121 3 (2) 

F0910 10 38 (45)  40 129 3 (2) 
F1112 5 35 (41) 46 92 2 (2) 

F1314 5 31 (32) 31 64 0 (1) 

F15 4 14 (16) 10 39 Sammandrag 

F16 15 24 -     -            - 

P06 7 29 (29) 29 102 2 
P0708 8 12 (33)  50 138 1 (1) 

P09 6 25 (27) 21 105 2 (1) 

P10 5 34 (38) 42 109 2 (2) 

P11 10 42 (46)  49 86 3 (3) 

P12 9 41 (46) 42 118 3 (3) 
P13 7 32 (38) 28 89 2 (2) 

P14 10 54 (58) 53 56 Sammandrag 

P15 12 48 (53) 48 37 Sammandrag 

P16 15 59 - - - 
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EKONOMI 

Föreningens ekonomi är stabil även årets resultat blev negativt -211 650 (år 2021: -93 118). 

Det finns ett eget kapital om 1 638 961 (år 2021: 1 840 884). Likvida medel uppgår till 

1 371 273 (år 2021: 1 704 786) vilket innebär att klubben har en god förmåga att hantera den 

löpande verksamheten. 

Nedan följer några kommentarer till årets resultat: 

• Föreningens totala intäkter har ökat med drygt 350 000 och uppgår nu till 2 329 631. 

• Föreningens totala kostnader har ökat med nästan 500 000 och är 2 542 286. 

• Både eget kapital och likvida medel har minskat något under 2021. Föreningen har 

bland annat haft kostnader för projektering av planerat klubbhus, ca 150 000.  

• Under 2021 anställdes en fotbollsutvecklare och föreningen har kostnader för 2.0 

tjänst vilket innebär en ökning av personalkostnader. 

• Innevarande år har medfört generella kostnadsökningar när det gäller flertalet varor 

och tjänster som föreningen nyttjar. 

• Under 2023 kommer den s.k. träningsavgiften för samtliga aktiva medlemmar att 

höjas för att öka föreningens intäkter. I övrigt krävs det både en ökad medvetenhet 

kring föreningens kostnader och en fortsatt utveckling av projekt och aktiviteter som 

kan öka föreningens intäkter. 

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

kommer granskas av föreningens revisor Bror Andreasson.  

Vi har under våren 2022 gått över till bokföringsprogrammet Fortnox, som ett led i det 

automatiserade arbetet som RF/SISU genomför. Det medför för enklad kontroll av kostnader 

och under 2023 är ambitionen att upprätta attestfunktioner av fakturor och kostnader.  

Genom Sportadmin har hanteringen av medlemsavgifter och andra avgifter som exempelvis 

fotbollsskolan förenklats. 

 

 

 

 

 

Förenklad ekonomisk rapport  
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Resultaträkning 

 

År 2022 År 2021 

Föreningens intäkter 

Medlemsavgifter 

Gåvor och bidrag 

Verksamhetsintäkter 

Försäljningsintäkter 

Summa föreningens intäkter 

 

Föreningens kostnader 

Verksamhet 

Försäljning 

Övrigt externt 

Personal 

Avskrivningar 

Summa föreningens kostnader 

 

Rörelseresultat 

 

Årets resultat 

 

972 052 

832 118 

401 544 

123 916 

2 329 631 

 

 

-1 261 773 

-93 883 

-269 575 

-903 555 

-13 500 

-2 542 286 

 

-212 655 

 

-211 650 

 

578 575 

801 121 

564 812 

21 795 

1 966 303 

 

 

-1 109 532 

-15 520 

-174 075 

-740 601 

-19 692 

-2 059 420 

 

-93 117 

 

-93 118 

 

Balansräkning 

 

År 2022 År 2021 

Tillgångar 

Byggnation klubbhus 

Inventarier m.m. 

Övriga fodringar 

Kassa och bank 

Summa tillgångar 

 

Eget kapital och skulder 

Balanserat eget kapital 

Årets resultat 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

 

155 637 

86 625 

25 425 

1 371 273 

1 638 961 

 

 

1 627 632 

-211 650 

-146 590 

-15 584 

-60 804 

1 638 961 

 

- 

100 125 

35 973 

1 704 786 

1 840 884 

 

 

1 761 767 

-93 118 

5 270 

-8 171 

-158 794 

1 840 884 
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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.  

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 

Föreningen hade under 2022 möjlighet att genomföra i stort sett alla planerade arrangemang 

efter två år av restriktioner. Det visade sig snart att det inte var möjligt att starta upp all 

planerad verksamhet under året. Det var många som hade samma ambitioner och 

organisationen valde att ligga lite lågt under året för att spara på ledarnas krafter. 

Azalea Night Cup 

Genomfördes inte under året 

Azaleadagen 

Genomfördes i mindre skala i september.  

Fotbollsskolan 

Ansvariga för fotbollsskolan Aron Lundh och Knut Axelsson med stöd av fotbollsutvecklare 

Peter Westlund. 26 ungdomsledare i juni och 14 i augusti.  

267 barn i åldrarna 7-12 år var anmälda till årets fotbollsskola. 168 barn till juniveckan och 99 

barn till augustiveckan. 

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.  

Majorna Summercamp 

Campen genomfördes med 57 deltagare i juni och 30 deltagare i augusti med 6 

ungdomsledare båda veckorna.  

Sammandrag 3 mot 3 och 5 mot 5 

Azalea BK arrangerade ett sammandrag på våren och ett på hösten i samverkan med 

Göteborgs Fotbollförbund. 

Azalea Cup 

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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Julkonferens 

46 deltagande ledare var med och lyssnade på föredrag av Fredrik Sundqvist, författaren till 

Så funkar ungdomsfotboll och åt julbord på Hotel Waterfront i Klippan.  

Futsal Camp 

Fotbollsskolan arrangerade en camp under jullovet med 22 deltagare  åldrarna 10-11 år. 

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.  

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. Målbilder och träningsplanering påbörjades och förbundets utbildningar 

och spelarlyftsaktiviteter presenterades.  

Orange vecka 

Genomfördes inte i vanlig bemärkelse. Endast säsongsutvärderingen och processkvällen 

genomfördes spelformsvis under ledning av Leif Skoog och Peter Westlund.  

Tränarutbildning  

Leif Skoog och Peter Westlund licensfortbildning UEFA A och för att ha behörighet som 

tränarutbidlare i SvFF D och UEFA C. Peter Westlund har också behörighet att hålla i SvFF:s 

spelformsworkshoppar. Mårten Everbrand uppgraderade sin licens i B ungdom till UEFA C. 

Yasin Hussein, Maria Andersson och Saihou Ndow gick workshop 9 mot 9.  

Föreningsdomarutbildning  

13 spelare födda 2008 gick Föreningsdomarutbildningen på GFF-gården. 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 

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

kvartersklubb med lokal förankring i stadsdelarna runt Slottsskogen och 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 aktiva och delaktiga i Azaleas 

verksamhet  
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AZALEA ARRANGEMANG UNDER ÅRET  

UTBILDNING  

Tränarutbildning SvFF D och UEFA C erbjuds under året. Spelformsworkshoppar genomförs 

för alla spelformer. Vi ska genomföra en föreningsdomarkurs och erbjuda nya ledare i 

fotbollsskolan ledarutbildning. 

Azalea Wild Kids 

Azalea Wild Kids är en äventyrsdag full av utmaningar för alla spelare i 10–11 år. Dagen 

arrangeras av lagens föräldragrupper och brukar bestå teambuildande aktiviteter, organiserad 

spontanfotboll och korvgrillning under devisen Fotboll, Fika och Fair Play. Mer information 

kommer från respektive lag. 

SOMMARFOTBOLLSSKOLA OCH WBA FOTBOLLSCAMP 

Sommarfotbollsskola genomförs vecka 25 och 32. Aron Lundh är utsedd för att ansvara för 

fotbollsskolan. Peter Westlund ansvarar för WBA Campen.  

VINTERFOTBOLLSSKOLA 

Vi genomför en futsalcamp i Masthuggshallen under jullovet. 

MAJORNA SUMMERCAMP  

Majorna Summer Camp är en sommarlovsaktivitet som genomförs vecka 26 och 31 om 

föreningen beviljas bidrag av Göteborgs Stad att genomföra aktiviteten.  

SAMMANDRAG 3 MOT 3 OCH 5 MOT 5 

Vi genomför sammandrag vår och höst i samverkan med Göteborgs Fotbollsförbund. 

AZALEA CUP 

Lördag den 14 oktober har vi bokat Majvallen för Azalea Cup. Ansvarig ledamot i styrelsen 

sammankallar ledare och kontaktföräldrar i 5 mot 5 lagen som tillsammans ansvarar för 

genomförandet.  

PLANERINGSKONFERENS 

Föreningens aktivitetsledare och organisationsledare träffas på Dalheimers hus 28 januari och 

grovplanerar årets verksamhet.  

AZALEA ORANGE UTBILDNINGSVECKA  

Genomförs vecka 47. Fotbollsutskottet ansvarar att planera och genomföra aktiviteten. 

Veckan ska innehålla en ässongsutvärdering och en processkväll som syftar framåt.  

AVSLUTNING FÖR LEDARE  

Anordnas 14 december. Styrelsen och Fotbollsutskottet samordnar kontaktföräldrar som 

genomför aktiviteten.  
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STRÄVANSMÅL - STRATEGIDOKUMENT 

Styrelsen ska fortsatt aktivt arbeta med att skapa förutsättningar att bygga en föreningslokal 

på Majvallen, enligt Vision Majvallen. Styrelsen ska också fortsätta arbetet med att ta fram ett 

strategidokument för att ha övergripande mål och skapa en långsiktig plan som inleddes 2022. 

Strategiarbetet omfattar tre huvudområden – föreningsutveckling, fotbollsutveckling och 

samverkan med lokalsamhället.  
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MOTIONER 

Det har inte inkommit några motioner till årsmötet per den 2 mars 2022.  
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 AZALEA BK Årsberättelse 2022 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekedalsgatan 18-20, 414 66  GÖTEBORG 

info@azaleabk.se  www.azaleabk.se 
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