AZALEA BK
Årsberättelse
2014
2016

Foredragningslista
Azalea Bollklubbs arsmote äger rum den 27 mars 18.30 2017 pa GFF-garden

1. Motets oppnande
2. Faststallande av rostlangd for motet
3. Val av ordforande och sekreterare for motet
4. Val av tva protokolljusterare och rostraknare for motet
5. Fraga om motet har utlysts enligt stadgarna
6. Faststallande av dagordning for motet
7. Styrelsens verksamhetsberattelse samt resultat- och balansrakning for verksamhetsaret 2014
8. Revisorernas berattelse over styrelsens forvaltning under rakenskapsaret 2014
9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for verksamhetsaret 2014
10.Faststallande av verksamhetsplan samt behandling av budget for verksamhetsaret 2015
11.Faststallande av medlemsavgifter 2016
12.Motioner
13.Val av
1. Foreningens ordforande, tillika styrelsens ordforande, for en tid av ett ar
2. Ovriga ledamoter till styrelsen
3. Tva revisorer samt en suppleant
4. Valberedning, tre ledamoter varav en sammankallande
14.Ovriga fragor
15.Motets avslutande

Ordforande har ordet
Verksamhetsaret 2016 for Azalea BK praglades framfor allt av tre stora fragor och arbetsomraden.

Den dagliga verksamheten
har i stort fungerat bra. En av de avgorande anledningarna for Azaleas framgangar att fa sa manga
som mojligt att fortsatta sa lange som mojligt ar foreningens anstallda foreningsutvecklare Leif
Skoog. Under sista halvaret av 2016 uteblev kommunens bidrag och Azalea tog beslut att sjalva
finansiera tjansten. Det ledde till en okad belastning pa budgeten. Genom ett extra insatt arsmote i
december beslutade foreningen att hoga medlemsavgifterna for 2017, detta for att sakerstalla Leifs
fortsatta anstallning. Under 2016 har det installerats konstgras pa Grona vallen, vilket har gett
Azalea mojlighet att fa fler traningstimmar pa Majvallen. Detta har medfort mindre restid for barn,
ungdomar och ledare, samt fler mojlighet att kunna bedriva verksamhet i just naromradet. Den
dagliga verksamheten har aven praglats av ledarutbildningar, fotbollstraningar, matcher, lager,
cuper, foraldramoten, foreningsutbildningar, lag och ledarmoten, allt i syfte pa att fa sa manga barn
och ungdomar i naromradet att fortsatta idrotta sa lange som mojligt.
Azalea ligger nu stadigt pa omkring 600 spelare och 100 aktiva ledare och foreningsfunktionarer.

Vision Majvallen
Vision Majvallen har varit en stor del av styrelsens arbete under 2016. Under aret har Azalea haft
tata kontakter med IoFF, kommunalpolitiker och Goteborgs fotbollsforbund. Azaleas ”klubbhus”
har varit en fraga som har praglat styrelsens arbete i flera ar. Idag har vi inget eget klubbhus och det
har pagatt ett standigt arbete med att fa till en egen motesplats for alla Azaleas medlemmar. Detta
har gjort att klubben har sagt upp hyresavtalet med GFF(Goteborgs fotbollsforening) och
omforhandlat ett nytt avtal under vintern 2016. Vision Majvallen har aterigen blivit en egen
arbetsgrupp utanfor styrelsens ordinarie arbete som leds av styrelseledamoten Mikael Dahlberg.

Azalea Unga Vuxna
Azalea Unga Vuxna ar det senaste tillskottet till Azaleas alla fotbollslag. Laget ar det forsta
anmalda Azalea laget pa seniorniva och dar unga vuxna upp till 25ar kan vara med och spela i.
Laget bildades for att ge fler chans att fortsatta spela fotboll i Azalea och ar en del i utvecklingen av
skapa en fotboll for alla, dar sa manga som mojligt ska far forutsattningar att stanna sa lange som
mojligt. Laget har organiserats och leds av Jan Juhlin. Jans stora engagemang och drivkraft har varit
en avgorande forutsattning for uppstarten av laget.
Även detta ar har ICA Supermarket Majorna och Dunross varit vara goda huvudsponsorer.
John Dohlsten
Ordforande

Organisation
Styrelse
John Dohlsten, ordforande
Annika Ahl Akesson, kassor
Martin Blixt sekreterare
Catrin Karlsson, ledamot
Jan-Olof Snygg, ledamot
Mikael Dahlberg, ledamot
Leif Skoog, ledamot (adjungerad)

Revisorer
Bror Andreasson
Lennart Gunnarsson

Valberedning
Ylva Norén Bretzer, sammankallande
Henrik Zetterqvist

Medlemsmote
Azalea BK har haft ett medlemsmote under aret for att informera om ekonomi och planer pa att
starta ett seniorlag for unga vuxna och bygga en klubbstuga pa Majvallen.

Anställningar
Kansli (30 %) och foreningsutveckling (50%)
Leif Skoog

Kommitteer och arbetsgrupper
Fotbollsutskott
Leif Skoog, sammankallande
Fredrik Sundqvist
Jasper Wallmark
Kwame dos Santos.

Moten och sammanträden
Styrelsens arbete
Azaleas styrelse har haft elva protokollforda moten under verksamhetsaret. Motesnarvaron har varit
god. Utover styrelsemotena har styrelsens representanter genom fort ca 20 externa moten med bla
GFF, Goteborgs fotbollsforbund, IoFF, kommunala politiker, foraldragruppen och olika
samarbetspartner.
Azalea shopen har under aret avvecklat sin manuella handel och vi saljer enbart via webben.

Samverkan med GFF
Azaleas har under 2016 fortsatt samarbete med GFF utifran tidigare avtal. Foreningarna har
gemensamma juniorlag. Azalea Bk har varit tydliga med att Azaleas unga vuxna lag inte ska
fungera som konkurrent till GFFs seniorlag utan en mojlighet att sysselsatta fler spelare. Azalea Bk
har upplevt stort stod och uppmuntran fran GFF i fragan om Azaleas satsning pa unga vuxna.
Azalea Bk har under aret under 2016 foreslagit ett narmare samarbete foreningarna emellan genom
en fusion av foreningarna. Detta i syfte att tillsammans bygga ett aktivitetshus och tillsammans
starka fotbollen i Majorna/Linne. Efter tva medlingsmoten tillsammans med Ulf Karlson pa
Goteborgs fotbollsforbund tackade GFF nej till en eventuell fusion, men med en onskan att fortsatta
samarbeta genom gemensamma juniorlag. Azalea BK och GFF ar fortsatt skilda foreningar med
egna styrelser och egna ekonomier, och egna verksamheter, men med gemensamma juniorlag.

Fotboll
Azalea Bks samarbete med GFF(Goteborgs fotbollsforening) har fortsatt och merparten av spelarna
i GFF seniorlag ar fostrade i Azalea.
Fotbollsutskottet under ledning av foreningsutvecklare Leif Skoog och utbildningsansvarig Fredrik
Sundqvist kontinuerlig arbetat med alla foreningens fotbollsrelaterade fragor. Fotbollsutskottet har
avlastat styrelsens arbete sa att den under 2016 har kunnat fokusera pa de tre huvudomradena.
Klubben har fortsatt utveckla och utbilda ledare, arbetet med spelformsansvarig samt startat upp lag
for barn fodda 2009.

Allmänt
Och underifran trycks det pa, vi har tjejer och killar lag i alla arskullar fran de yngsta barnen fodda
2009 till de aldsta flickor fodda 2001 och pojkar fodda 2000. Undantaget ar flickor 2007 och 2008.
Verksamheten ar trygg och stabil dar vi bygger bredden och alla ska fa vara med. Aret har inneburit
deltagande i serier och cuper, massor av traningar fyllda med gladje o passion. Under
sommarfotbollsskolan kom ”Idrottens himmel och helvete” forbi och gjorde ett reportage kring
passionen vi har for fotboll i Azalea. Vi har kort igang arskullen 2009 med gott resultat och manga
spelare pa bade flick- och pojksidan. Som helhet har vi en myllrande verksamhet for alla aldrar och
azalealagen skoter sig overlag bra bade nar det galler fair play och prestationer. Vi saknar kanske de
riktiga topparna i resultatlistorna, aven om det finns bade cupguld och cupsilver med fran aret, men
med fortsatt bra traning kommer vi att vara i topp resultatmassigt. Det viktigaste ar att ha kul med
fotbollen och att vi ager var egen utveckling.

Anmälda lag
Pa varen och hosten 2016 anmaldes 25 lag till spel i Goteborgs Fotbollsforbunds serier i 7 mot 7, 9
mot 9 och 11 mot 11. Azaleas nio 5 mot 5 lag som spelade matcher i Molndalsalliansens regi. 3
mot 3 samlades till sammandrag arrangerade av Molndalsalliansen och en vardforening.

Aktiviteter
Tillsammans har vi redovisat 1.870 aktiviteter med sammanlagt 28.380 deltagartillfallen under aret.
Vi ligger lite i underkant nar det galler antalet registrerade aktiviteter och deltagare. Det paborjade
arbetet med battre rutiner kring medlemsregister och narvaroregistrering kommer pa sikt att
resultera i en hogre aktivitetsgrad.

Spelarutbildning
Azalea BK har skickat ett stort antal spelare till Spelarlyftets fem talangtraningar. Azalea har ocksa
deltagit i GFF:s distriktslagsverksamhet och skickat spelare till de av forbundet arrangerade
utbildningsdagarna.

Ledarutbildning
Foreningen har arrangerat Tranarutbildning C vid tva tillfallen en gang i samarbete med
Kungsladugard och Älvsborg och en gang i egen regi. Tre ledare gick B Diplom. Jasper Wallmark
har gatt foreningshandledarkurs darmed har foreningen tillgang till tva personer med behorighet att

halla i Tranarutbildning C. I oktober kom Mark O'Sullivan pa besok och holl i en valbesokt och
uppskattad workshop.
Matchanalys ar en del av den nya arsplaneringen som Fotbollsutskottet provade att ha en workshop
i amnet med F02, F03 och F05 i maj.
Tio ungdomar fodda 2000 gick en tranarutbildning for att foreberedas for ledaruppgifter under
fotbollsskolan. Kursen tillhandaholls av SiSU Idrottsutbildarna Vast.
En foreningsdomarkurs tillhandaholls for foraldrar och ungdomar fodda 2001.
Under 2016 holls ocksa en workshop i 3 mot 3 och 5 mot 5-spel for nya ledare.

Värdegrund
Foreningen har drygt 120 ideellt arbetande ledare som dagligen gor ett fantastiskt arbete med att
utveckla vara dryga 650 barn och ungdomar fotbollsmassigt och inte minst socialt och som arbetar
med att uppfylla andan i Vara riktlinjer – en god och balanserad idrottslig och social fostran. Under
aret har vi fortsatt arbetet med att skapa en bra idrottsmiljo pa Majvallen dar idrottsutveckling och
social fostran gar hand i hand. Arbetet med verktyg i form av arshjul som finns med i Vara nya
riktlinjer sompaborjades pa planeringskonferensen har uppskatttats av manga ledare och kanns som
ett effektivt satt att implementera var vardegrund.

Rekrytering
Fotbollslek
Fotbollsleken drog traditionsenligt igang forsta sondagen i september och fortsatte en bit in i
oktober. Leif Skoog ansvarade for verksamheten. Drygt 60 forvantansfulla pojkar och flickor fodda
2010 och deras foraldrar har lekt fotboll med stor framgang. De har haft riktigt roligt.
Verksamheten anvander Foreningslyftets manual Borja ratt for att sakerstalla att aldersgruppen fick
en positiv forsta erfarenhet av foreingsidrotten. Aldersgruppen fortsatte att trana inomhus i
Nordhemsskolan under vintern. Fem nyrekryterade ledare tog over ansvaret for aldersgruppen efter
ha att ha fatt ledarkorkort efter att ha genomgatt foreningens 3 mot 3 workshop den 26 november.
Lagen startas upp i slutet av mars 2017.

Sommarfotbollsskola
Azaleas sommarfotbollsskola for barn i skolar 1-6 ar fortsatt popular i trakten. Kanske har den vuxit
till en av de storsta i regionen. Juniveckan var det narmare 250 barn och i augustiveckan var det
cirka 200 barn. Vi ser en relativ okning i de yngsta aldersklasserna pa pojksidan men en tydlig
minskning pa flicksidan som vi maste atgarda.
Även i ar satsade vi pa att ge manga av vara ungdomsspelare mojlighet att skaffa erfarenheter som
ledare. Denise Fernandez, Lo Grondahl och Tove Sjodin, alla gamla Azalea-spelare var overledare
och sag till att veckorna flot pa smidigt. Sammanlagt hade vi ett fyrtiotal Azaleaspelare i aldrarna
15-18 igang under de tva veckorna. Vi tycker de fungerar valdigt bra och i ar fick de dessutom extra
stod och handledning som ett led i var ungdomsutbildning. Stora insatser har gjordes som vanligt av
Goran Lindhult, Catrin Karlsson och Jan Olof Snygg. Leif Skoog fanns ocksa pa plats och arbetade
som vanligt idogt och gladjefullt. Ekonomiskt ar sommarfotbollsskolan fortsatt en ganska dalig
affar. Vi vill halla laga avgifter for att sa manga som mojligt ska ha rad att vara med och det
kommer vi att fortsatta med for vi vill anda tro att det lonar sig pa sikt. Trots detta hojde vi avgiften
nagot detta ar och fick anda ett okat antal barn som ville delta.
Efter arets sommarfotbollsskola avtackades Goran Lindhult som har drivit fotbollskolan sedan
starten.
Fotbollsskolan har efter arets arrangemang dokumenterat verksamheten i syfte att underlatta
overlamning.

Skolsamverkan
Vi har tyvarr inte haft nagot skolsamverkansprojekt under aret.

Utbildning
Orange vecka
Vecka 47 stalldes traningar in och matcher flyttades. Det var dags att satta sig pa skolbanken igen.
Arets utbildningsvecka ar den forsta utbildningsvecka som foreningen haller sedan den reviderade
versionen av Vara riktlinjer. Arets utbildningsprogram ar foljer de arshjul som finns i riktlinjerna.
Dar Det gangna arets visionsarbete skulle konkretiseras, vackra ord skulle klas i handling.
Programmet sag ut som foljer:

Kontaktforäldramote – John Dohlsten, Azalea BK
Ordforande John Dohlsten leder kontaktforaldramotet och berattar om foreningens planer samt
leder en diskussion om foraldraarbetet i foreningen

Värdegrundsarbete i forening – Jan Juhlin, Stiftelsen Dunross
Jan fran Stiftelsen Dunross & Co berattar om arbetet med vardegrundsfragor inom fotbollen.

Säsongsutvärdering – Fotbollsutskottet, Azalea BK
The Eternal Circle of Fun – Fredrik Sundqvist, Azalea BK
Hur vi kan skapa en god motivationsmiljo genom att arbeta med sammanhallningen i laget.

De nya nationella spelformerna – Patrik Gustafsson, Goteborgs fotbollsforbund
Patrik kommer och berattar om inforandet av de spelformer som finns i Goteborg sedan 2012 i
resten av landet och de justeringar av spelformerna som sker i samband darmed.

Ekonomiavsnitt
Ekonomin i klubben ar stabil aven om resultatet for 2016 ar negativt. Orsaken ar att bidragen fran
kommunen for klubbens foreningsutvecklare drogs in under varen och klubben beslutade att
finansiera tjansten inom lagd budget vilket innebar att noll-budgeten overtrasserades. Klubben har
dock ett eget kapital om knappt 800 000 kronor efter belastning av arets negativa resultat om cirka
130 000 kronor och darmed en stabil bas. Klubbens likvida medel uppgick vid arsskiftet till cirka
465 000 kronor och klubben har god likviditet for att hantera den lopande verksamheten.
En extra foreningsstamma tog under hosten beslut om att hoja medlemsavgiften for varje
alderskategori med 200 kronor. Detta for att finansiera den lopande driften av foreningen och for att
sakerstalla att verksamheten inte gar minus. Beslut togs aven att stanga ned den egna shoppen och
inrikta oss pa att salja klader via Intersports webshop pa lubbens hemsida. Beslutet innebar att
klubben inte langre behover binda kapital i varor som kops in till shoppen och inte heller kommer
att ha ett lager med klader som blir omoderna och som behover reas ut. Viktiga poster att ha
kontroll over ar planavgifter och materialkostnader. Klubben betalade ca 380 000 kronor i hyror av
planer och inomhuslokaler under aret till kommunen. Varje timma som inte utnyttjas maste bokas
av och vi alla maste hjalpa till att minimera onodiga utgifter for klubben. Materialkostnaderna
uppgick till ca 270 000 kronor under 2016 varav ca 80 000 ar for matchtrojor. Resterande del ar till
bollar, vastar och ledarklader.
En satsning under kommande ar att fa ned svinnet av bollar – en boll kostar ca 150-200 kronor
styck beroende pa storlek och kvalitet och klubben koper in alldeles for manga bollar under ett ar.
Varje lag maste ta ansvar for att samla in samma antal bollar efter traning som man tog ut till
traningen.

Övrigt
Azalea Bk har under aret uppmarksammats for vart arbete som barn och ungdomsforening genom
att fa vara ansiktet utat for Svenska fotbollsforbundet kampanj Alla olika-olika ar bra. Flera av
Azaleas barn och ungdomar fick chansen att tillsammans med flera damlandslagspelare spela in en
reklamfilm pa Gamla Ullevi.
Under 2016 har Azalea BK tagit emot studiebesok fran Marielunds BK, SiSU Idrotssutbildarna
Ostergotland och Orebro SK.

