
Välkommen till Manager samt Kassörs möte 2022-02-02

Start Managers kl 1900 TEAMS
- Vision Strategi Planer 2022
- Managers verktyg
- Kalendern 2022
- Önskemål/Behov från Managers
Managersidan: https://www.ekeroik.se/sida/?ID=342582

Start Kassörer kl 2000
- Vision Strategi Planer 2022
- Kassörs verktyg
- Kalendern 2022
- Önskemål/Behov från Kassörer
Kassörssidan: https://www.ekeroik.se/sida/?ID=342583

Ni kan även maila Era frågor innan mötet eller skriva dom i kallelsen.

Agenda:
- Vilka är Ekerö IK
- Uppdrag, vad gör vi
- Uppgifter, vem gör vad
- Ledning



Fakta Ekerö IK ”En del av vår aktiva vardag” www.ekeroik.se

- 27:e största idrottsförening (RF statistik) 2020

2022

- Vision Strategi Verksamhetsplaner från träningsgrupp till styrelse. Ungdoms utredning.

- 8 idrotter med över 8 500 aktiviteter i 100 grupper med 1850 utövare som leds av 550 

ideella ledare, 6+3 anställda, ca 30 arvoderade/konsulterade

- 11 miljoner omsättning, 4 000 mailmottagare, 30 K besök/ 60 K sidvisningar, 12 K i 

räckvidd på FB, i lokaltidningen vartannat nummer 

Agenda:
- Vad är Ekerö IK
- Vart är vi på väg
- Fokus

Förening Kommun
Gruppakti
viteter Ledartillf. Ledarstöd

Extra 
Ledarstöd

Deltagartillf
.

Deltagarti
llf. FN Godkänt belopp

Helsingborgs Simsällskap Helsingborg 13 530 13 585 13 530 37 68 596 164 764 487 kr

Ekerö Idrottsklubb Ekerö 5 919 15 535 5 919 4 809 76 280 145 682 304 kr

Segeltorps Idrottsförening Huddinge 6 776 16 646 6 776 5 016 79 653 0 724 947 kr

IFK Lidingö Fotbollsklubb Lidingö 14 044 32 658 14 044 10 103 164 838 0 1 499 305 kr

http://www.ekeroik.se/


Agenda:
- Vad är Ekerö IK
- Vart är vi på väg
- Fotbollens fokus



Ledarskap Ekerö IK
”Att få en grupp individer att gå mot samma mål”

MÅL Ekerö IK 2022:

2. Huvuduppgift att supporta (ekonomi, 
förbundsadministration, sportadmin, domare, central 
ledar/spelar utbildning) 9 sektioner i träning, tävlings och 
övriga definierade verksamheter under året.

1. Huvuduppgift att leda och följa upp idrotten i träning, 
tävlings och övriga definierade verksamheter under året.

3. Förening och idrotterna skall ha en strategisk plan och 
målsättningar i kommande verksamhetsplaner för att behålla 
och locka ungdomarna(-08 upp till -03 högstadie- och 
gymnasieungdomarna) till idrotten på Ekerö. 

4. Strategin ska under 2022 arbetas ned till målsättningar i 
kommande verksamhetsplaner under verksamhetsåret

Fotboll
Uppdaterar idrottsinstruktionen (tävling och träning) 
med ny spelarutvecklingsplan samt ledarutvecklingsplan 
samt på börjar implementering i 2022

Innebandy
Uppdaterar idrottsinstruktionen (tävling och träning) 
med ny "rödtråd" från knatte till senior samt på börjar 
implementering i 2022



Ledarskap Ekerö IK
”Att få en grupp individer att gå mot samma mål”

Processer:

Genomförande

processen
Intro

processen

Avsluts

processen



utveckling går före vikten av att vinna.

skall vara kul 

Sveriges GLADASTE Idrottsklubb.

människor har lika värde, 

Alla skall respektera varandra, 

avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping 

och droger.

mår vi bra och det är tillsammans man når topprestationer. 

Alla som vill skall vara välkomna 

gläds vi alla med och åt varandra.

positiv självbild, ta ansvar och sätta mål 

Ledare och aktiva seniorer är förebilder

våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. 

acceptera varandras olikheter.
EIK1
Bild 
64



Manager (Lagledare)

Ansvarig för träningsgruppen samt tillser att 
verksamhetsplan är upprättad och följs

Kontakten utåt, rekryterar. (Kansli C)

Materielansvarig

Ansvarig för tränings- och tävlingsmaterial

Kontakten med Leverantör, materialkonto och 
kansli i materialärenden (Admin SPC)

Funktionär- & Caféansvarig 

Ansvarar för att caféverksamheten, 
matchvärdar, sekretariat, domare samt ser till 

runt om Tävling och Träning (Admin SPC)

Utvecklingsansvarig

Ansvarar för träningsgruppens utveckling 
tillsammans med Manager. Värdegrund, 

anläggning, träning, supportrar…. (Admin SPC)

Kassör

Ansvarar för träningsgruppens ekonomi

Att ekonomin har koppling mot mål. (Kansli C)

Spons/Lagförsäljning

Ansvarar för organisera intäkter runt tävling 
och träning som framgår i träningsgruppens 

verksamhetsplan. (Kansli C)

Huvudtränare

Ansvarar för tränings och tävlings 
verksamheten

(Sportchef/sportkommité/Sek.styr)

Tränare/Coach

Ansvarar för innehållet i träningar och 
tävlingar.

Ser till att följa föreningens utbildningsplan

Mv. / Fys. Tränare

Ansvarar för specialträning inom ett givet 
område som framgår i verksamhetsplanen



Manager verktyg Ekerö IK

- Presentations mallen
- Verksamhetsplanen
- Hemsidan

- Kalendern 2022

- Kommittéer / Sektionsstyrelser i 2022 (Valberedning i slutet av februari kallelse kommer)

Önskemål och behov:
- Bosse A kommitté 9-9
- Vinterjackor/kläder Stadium
- Värdegrundsprov för (10åringar) samt 11or 
- Terminsavgifter i idrotterna-tas i kommitteen
- All inklusive avgiften-motion till årsmötet av RMA 

- Vikinga cup FB, 5-plan+3-plan 6/6 Träkvista bokat av FB 07 (Okt?)
- Mälaröspelen FB (11-plan+9-plan Juni Munsö/Adelsö/Svanängen = Bosse)
- Birkabollen (7-plan 15/8 bokat av Skå IK)
- Ekerö IK dagen 14/8 Mälaröspelen (final?) Samt Lätt cup U16-U19 P/F

https://www.ekeroik.se/dokument/?ID=342510
https://www.ekeroik.se/sida/?ID=347106
https://www.ekeroik.se/sida/?ID=342582
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=342507


Föreningstyrelse

Sektionstyrelse / Kommitté

Kommittéer / Sektionsstyrelser 
2022 Ekerö IK
Behov:
Valberedning Fotboll – Namn
Valberedning Innebandy – Namn
osv.

Kontakta ordförande 
alt. kanslichef

21/2 måndag 
valberedningsmiddag
Kanslichef bjuder på Cantinan
Länk

IB
Grönt

IB
Blått

IB
Rött

IB
Svart

IB
Ordf.

FB
3mot3

FB
5mot5

FB
7mot7

FB
9mot9

FB
Ordf.

FB
11mot

11

SH
Ordf.

AR
Ordf. BA

Ordf.

BT
Ordf.

BS
Ordf.

FU
Ordf.

?
Ordf.

FU
Barn/U

BS
Barn/U

BA
Barn/U

BA
Tävling

BT
Träning
/Tävling

AR
Träning
/Tävling

SH
Träning
/Tävling

?
Kommitté

EIK
Sekr.

EIK
Ordf.

https://www.ekeroik.se/grupp/?ID=342515
https://www.ekeroik.se/grupp/?ID=342508
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=342521&AID=16109399
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=342521&AID=16109399
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=342521&AID=16109399
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=342521&AID=16109399


Kassörs verktyg Ekerö IK

- Lagkassaredovisningen
- Kvittomallen
- Hemsidan
- Utveckling av ”Sportadmins lagkassan”

- Kalendern 2022

https://www.ekeroik.se/dokument/?ID=342510
https://www.ekeroik.se/sida/?ID=342583
https://sportadmin.us12.list-manage.com/track/click?u=465c0645e6f937a037c7e3a8c&id=0c0f0e2ee1&e=d69d1b54f9
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=345247


Registrera Er på Swedbank (Ekerö)

Anmäl att Ni önskar konto till Kanslichef

Kanslichefen ber banken hämta in Er i Ekerö IK

Kanslichefen kopplar kontot med följande behörigheter:
- Överföringar mellan konton
- Överföringar och betalningar
- Direktbetalningar

Bokför



Den mall som skall användas är ett enkelt excelark, där 
det även står instruktion för hur man skall upprätta 
kassaredovisningen. Instruktionen återges även nedan:

•Kontoutdraget från Swedbank

•Räkna sedan ihop

•Originalkvitton/underlagen spå A4

•De lag som har gjort utlägg, justerade innan årsskiftet

•Kontrollera saldot på banken stämmer med din 
redovisning.

Redovisning lagkonto

Period 1 jan-31 dec    Lämnas in senast 7:e januari

År:

Lag:

Kassör:

Kontonr:

E-mail:

Telefon:

Ver nr In Ut Beskrivning/notering Saldo

1 0,00

2 0,00

3 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eventuella domarutlägg som ej ska belastas lagkassan0,00

Intäkter Saldo lagkonto vid periodens slut: 0,00

Kostnader

Resultat

Kolla så att det utgående saldot på banken stämmer med din redovisning. Lämna sedan in 

in redovisningen,  kontoutdrag, orginalkvitton/underlag till alla utbetalningar från kontot 

till kansliet i pappersform. Redovisningen (excel-filen) skall också skickas digitalt till 

ekonomi@ekeroik.se

Datum:

Underskrift kassör

0,00

0,00

0,00

Saldot på kontot vid periodens början

Skriv ut kontoutdraget från Swedbank för perioden som redovisningen avser.Räkna sedan ihop 

poster av samma art, t.ex spelarinbetalningar och för in dom på dennaredovisning som en 
klumpsumma istället för att skriva in post för post (som det är på bankontoutdraget)..
Orginalkvitton/underlagen skall vara uppsatta på A4 ark och skall vara numrerade enligt 

redovisningen.
De lag som har gjort utlägg på domarkostnader för seriematcher som föreningen centralt står för, 
skalll noteras på raden längst ned. Alla utlägg skall vara justerade innan årskiftet.



Kassörs verktyg Ekerö IK

- Hemsidan
- Utveckling av ”Sportadmins lagkassan”

- Kalendern 2022

Önskemål och behov från kassörer:
- Överföringar inom föreningen mellan lagkassor och betalkonton med Kontrasignering
- Synkning mellan idrotts tiderna.
- Swish till alla kassörer i lagkassorna.

https://www.ekeroik.se/sida/?ID=342583
https://sportadmin.us12.list-manage.com/track/click?u=465c0645e6f937a037c7e3a8c&id=0c0f0e2ee1&e=d69d1b54f9
https://www.ekeroik.se/kalender/?ID=345247


Tack för att Ni finns till för oss alla!!!

- Ni gör livet lättare för Era tränare
- Som gör livet roligare för Era barn
- Som gör att vi tillsammans är en bra förening att idrotta i på Ekerö

Finns för Ert stöd
Rickard Markusson
Kanslichef Ekerö IK
rickard.markusson@ekeroik.se
072-3349344

mailto:rickard.markusson@ekeroik.se

