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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Inledning 

Klubben har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och 
inriktning” samt de stadgar som antogs vid årsmötet den 9 juni 2020. 

Verksamheten har under året bedrivits i följande idrotter: 

Basket, handboll och simning, vilka även har utgjort klubbens sektioner.  

 

Resultat och ställning 

Årets nettoresultat uppgår till 1 404 685 kr (334 125 kr). Klubbens totala tillgångar uppgår per den 30 
april i år till 6 365 931 kr (4 743 962 kr), det egna kapitalet till 4 897 058 kr (3 492 373 kr). 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar den 30 april 2021 var 1 931 st. (2.000 st.) varav 976 st. (1034 st.) kvinnor och 955 
st. (966 st.) män.   

Av medlemmarna var 1 510 st. (1564  st.) under 20 år varav 810 st. (867 st.) flickor och 700 st.  
(697 st.) pojkar. Detta visar att Skuru IK alltid gör sina största insatser för ungdomar i det lokala 
samhället. 

 

Styrelsen 

• Hedersordförande Kurt Johles utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte 1998 
• Hedersordförande Stig Säflund  utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte 2003 
• Hedersledamot Björn Söderholm utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte 2010 
• Hedersledamot Eddie Hansson utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte 2010 
• Hedersledamot Anders Björkdahl utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte 2019 
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Styrelsen har sedan ordinarie årsmötet den 9 juni 2020 haft följande sammansättning 
 
Ordförande    Sofia Heintz 
Ledamot (ekonomiansvarig) Elin Lind 
Ledamot    Jack Sjölund 
Ledamot    Orvar Parling 
Ledamot - basket  Henry Mårtenson 
Ledamot - handboll   Jonas Johansson  
Ledamot - simning   Madelene Öhrman   
 
Till styrelsen har Caroline Brattnäs adjungerats som kassör.  

Sektionerna har haft egna styrelser, vilket framgår av respektive sektions årsredovisning. 

 

Revisorer 

Revisorer har sedan ordinarie årsmötet den 9 juni 2020 varit PwC med den auktoriserade revisorn Johan 
Rönnkvist som huvudansvarig. Lekmannarevisor från föreningen har varit Marianne Flink och Anders 
Björkdahl har varit lekmannarevisorssuppleant. 

 

Valberedning 

Valberedningen, som också utsågs på ordinarie årsmötet den 9 juni 2020, utgörs av sammankallande 
Kersti Sundbro (Sammankallande), Barbro Carlsson (handbollssektionen), Jürgen Elsnitz 
(basketsektionen), samt Sara Bränström (simningssektionen).  
 

Styrelsens verksamhet  

Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret haft 13 st protokollförda sammanträden. Därutöver har 
arbetet också skett genom bl.a. informella träffar och arbetsmöten.  Respektive sektion har haft egna 
styrelsemöten enligt separat redovisning. 

Styrelsens arbete har under detta året präglats av hantering av verksamheten utifrån pandemiläget. 
Samordning av information och kommunikation för att nå ut med för stunden rätt information av hur vår 
verksamhet har drabbats av olika myndighetsbeslut har varit viktigt och skett på ett bra sätt via vår webb 
och sociala medier. Vi har under året hela tiden varit noga med att följa myndigheternas beslut och ta 
vårt ansvar att minska smittspridningen. Men samtidigt göra allt vi kan för att fortsätta med vårt viktiga 
uppdrag att hålla barn och ungdomar i rörelse. 

På grund av pandemiläget har vi även haft extra stort fokus på ekonomin. Vissa årskullar har fått alla 
träningar inställda under våren och många tävlingar och matcher och cupper har helt uteblivit. Vi är 
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tacksamma för de stöd föreningsidrotten har fått under året som har gjort att vi, tillsammans med bra 
arbete i alla sektionerna, slutar ekonomin och året på ett mycket bra sätt.  

Styrelsen har förutom de enligt stadgarna beskrivna arbetsuppgifterna arbetat med 
föreningsgemensamma projekt som exempelvis:  

- Vi har köpt in ett nytt system för digital signering. 
- Vi har uppdaterat avtalspraxis. 
- Vi har uppdaterat och samordnat ledare och tränaravtalen samt spelar avtal, samma villkor ska 

gälla för alla som arbetar inom Skuru IK. 
- Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ledarutbildning som ska gälla för hela Skuru IK och 

för alla ledare. Arbetet fortsätter under hösten 2021. 
- Vi bevakar hur kommunen driver fram frågor kring nya idrottshallar. Primärt med fokus på 

idrottshallar på Järlahöjden, där samtliga nuvarande hallar skall rivas och ersättas, har styrelsen 
medverkat i ett antal informationsmöten tillsammans med fritidsförvaltningen i Nacka. 

- Vi har tillsammans med volontärerna påbörjar ett arbete inför vårt firande Skuru IK 100 år. 
Arbetet leds av Kjell Fagerqvist. 

 

Skurustugan 

Huvudstyrelsen har förvaltat Skurustugan (Sicklaön 73:118), som förvärvades från Nacka kommun 
1999. 

Stugan har fortsatt visat sig vara tillgång för klubben. Förutom det interna utnyttjandet har det under året 
varit en viss extern uthyrning, vilket gett föreningen intäkter. I år har vi sett en minskning i uthyrningen 
mycket pga. restriktioner till följd av Covid-19. Som vanligt utförts mycket bra frivilligt arbete av 
klubbens volontärgrupp som hjälper till att hålla stugan i gott skick. För detta arbete framförs ett stort 
tack! 
 

Kansliet   

Under verksamhetsåret har Caroline Brattnäs varit kanslichef och Sophia Grape redovisare. Caroline 
arbetar 55 %, Sophia 50% av en heltidstjänst med föreningsgemensamma ekonomi-/redovisning och 
övriga administrativa uppgifter. Caroline arbetar dessutom 25 % av en heltidstjänst med administrativa 
uppgifter för Handbollen och Sophia arbetar 25 % med administrativa uppgifter för Basket. Effekterna 
av denna arbetsfördelning är att vi får allt mer förenings-gemensamma administrativa rutiner och 
processer, större förståelse för helheten och klart mindre sårbar organisation.  

Mer information om personalen finns att läsa nedan, under rubriken Personal. 

 

Information 

På föreningens hemsida, www.skuruik.se, informerar sektionerna om sin verksamhet.  



Skuru Idrottsklubb   4 
Org.nr 814000-3297   
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Sektionerna 

Nedan följer slutord/sammanfattning av respektive sektions verksamhetsberättelse. 

 

Basketsektionen  

Verksamhetsåret har präglats av pandemin med inställda matcher och träningar som följd. Vissa grupper 
som våra seniorer har dessvärre inte kunnat träna kollektivt tillsammans överhuvudtaget, medan det för 
våra barn- och ungdomslag har inneburit många anpassade träningar. Detta till trots har Skuru Basket 
drivit 24 olika träningsgrupper med ett 70-tal engagerade ledare och coacher, som alla gjort ett 
fantastiskt jobb för att peppa och komma med innovativa sätt att bedriva träning på ett coronasäkert sätt. 
Under några veckor på hösten kunde vissa lag delta i seriespel i StBDF:s regi och en omgång av RM 
hann spelas innan pandemin satte stopp för fortsatta matcher.  
 
I slutet av sommaren arrangerades vårt traditionsenliga sommarläger. Denna gång på hemmaplan i 
Nacka med över 150 deltagare, under bra ledning av Millo Tungården, Moa Steen och Emil Hägg som 
var projektanställda för att arrangera lägret. Utvärderingen visade att många uppfattade lägret som 
positivt trots det annorlunda formatet. Bra uppslutning från våra egna coacher och några inhyrda 
gästcoacher bidrog också till den positiva återkopplingen. Utöver sommarlägret kunde vi också 
arrangera ett kortare höstlovsläger med cirka 50 deltagare. 
 
Mattia Guarenghi tog över rollen som sportchef i september efter Markus Nyblom, och har i den rollen 
fortsatt att utveckla och stötta klubbens coacher samt tillsammans med sportkommittén. Bland annat har 
fyra stycken coachträffar hållits. Sophia Grape har under året arbetat deltid som kanslist för Skuru 
Basket och fortsatt att sköta och utveckla de administrativa rutinerna. 
 

Sportsligt har förstås året fortsatt präglats av pandemin och det faktum att väldigt få matcher har kunnat 
spelas. Mycket tid har lagts för att anpassa träningsverksamheten på ett pandemisäkert sätt, med tonvikt 
på individuella färdigheter och fysträning, när kollektiva basketövningar inte har varit tillåtna.  
 
Under året har ett projekt för att förverkliga en ute plan för 3x3 basket genomförts och med stöd av 
kommunen kommer den att färdigställas inom kort. Initiativet med coachträffar har också förverkligats, 
även om de den här säsongen har fått hållas digitalt. Fyra träffar har genomförts på teman som rört 
spelarutveckling, fysträning, skadeförebyggande träning och klubbinfo, och med föreläsare från både 
vår egen klubb, andra organisationer och från utlandet. Ytterligare ett steg som tagits för att förbättra 
informationen till våra coacher är ett nyhetsbrev som med start i januari har skickats till alla coacher 
varje månad.  
 
En ny mer användarvänlig webbplats för Skuru Basket har tagits fram, och vårt arbete med att dela vad 
som händer i och runt klubben på sociala medier har utvecklats. Bland annat har deltagandet i Svenska 
Basketbollförbundets kampanj #nätaktionen skapat engagemang både i sociala medier och i form av att 
klubben aktivt medverkat i att rusta upp utekorgar i Nacka och Värmdö med nya nät. Glädjande är också 
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att vi lyckats få lokalpressen intresserade av våra initiativ kring den nya uteplanen och kampanjen 
#nätaktionen, vilket resulterat i artiklar i Nacka Värmdö Posten. 
 
Sammantaget har förbättringar skett i hur klubbens löpande arbete sköts och vi ser fram emot att 
fortsätta utveckla verksamheten för våra spelare och coacher. 
 

Handbollssektionen 

När det gångna verksamhetsåret för Skuru IK Handboll ska sammanfattas så gör vi det som nyvunna 
svenska mästare. För första gången sedan 2005 stod vårt damlag högst på pallen med guldmedaljerna 
om halsen efter att dessutom vunnit grundserien. Av säsongens totalt 34 tävlingsmatcher gick laget 
segrande ur 29. Vår nya huvudtränare och tre spelare röstades också fram i årets All Star Team. 
Sportsligt går det inte att leverera bättre resultat säsongen och verksamhetsåret 2020/21.  

Guldet ger glans och glädje åt en säsong som annars måste beskrivas som en av de kämpigaste i 
sektionens historia. En bärande del av vår verksamhetsidé - att erbjuda utvecklande och engagerande 
handbollsverksamhet i Nacka – har utmanats hårt av de förändrade förutsättningar den pågående 
pandemin inneburit. Träningarna har tvingats till omfattande anpassningar för att alls kunna genomföras 
och för en del av våra medlemmar tog säsongen slut redan under mitten av hösten. Merparten av alla 
seriematcher har ställts in liksom USM och andra barn- och ungdomsturneringar. Inte heller Skurucupen 
eller flera av våra populära C8-läger gick att genomföra. 

 Styrelsen, kansliet och de olika kommittéerna har arbetat intensivt för att vid varje givet tillfälle anpassa 
verksamheten efter lagstiftning och de rekommendationer och riktlinjer som myndigheterna löpande 
angett. Pandemin har också inneburit att ekonomin fått ett särskilt fokus. Uteblivna intäkter och 
förändrad kostnadsbild till följd av pandemin har under året ersatts av olika former av stöd och bidrag. 
Det har krävt ett helt annat löpande arbete med ekonomin och det under stor osäkerhet.  

 I tider av stor osäkerhet har inriktningen varit att sätta ekonomin först, och jobba med flera parallella 
scenarier, för att på sätt kunna komma tillbaka då pandemin passerat och förutsättningarna återigen finns 
att bedriva handbollsverksamhet på det sätt vi vill och ska. Denna strategi har gett ett positivt resultat på 
närmare 780 000 kronor. Bidragssystemens utformning är dock sådant att det fortfarande finns 
osäkerheter och det kan bli aktuellt att återbetala delar av stöden. Delar av överskottet har fonderats för 
att i senare skede komma medlemmarna till godo genom riktade satsningar.  

Under rådande omständigheter är styrelsen nöjd med att kunna visa ett resultat med så pass omfattande 
positiv marginal men oron finns för intäktstapp och kostnadsökningar som kommer att tillskrivas 
kommande säsong – en säsong då verksamheten ska tillbaka till det normala men där vi ännu inte vet 
hur detta ser ut eller hur många medlemmar vi tappat på vägen. Kommande säsong måste ses i ljuset av 
innevarande och utgör tillsammans med förevarande den period som är relevant då pandemins 
skadeverkningar ska analyseras och åtgärdas.   

Utöver arbetet med att hantera pandemins direkta konsekvenser har styrelsen arbetat vidare med att få 
ordning och reda i ekonomin, förbättrad struktur och information till medlemmarna. Trots pandemin har 
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också flera nya och intressanta sponsorsamarbeten inletts under året. Men dessvärre har flera projekt och 
annat utvecklingsarbete fått stå tillbaka. 

 Avslutningsvis vill jag riktiga mitt stora tack till en mycket engagerad styrelse, volontärerna och alla 
ideella krafter i form av ledare, föräldrar och spelare som alla vill se ett starkt Skuru IK Handboll. 
Tack!  

 
Simsektionen 

Skuru IK Simning har under året bedrivit bredd- och tävlingsverksamhet i Nacka Simhall under ledning 
av verksamhetsansvarig Sophia Grape (2020) och verksamhetschef Daniel Magnusson (2021) samt 
elittränare Göran Linday Natt och Dag tillsammans med en stor stab av duktiga och engagerade tränare. 

Sektionen har under året haft över 600 barn, ungdomar och vuxna i verksamheten.  

Det är väldigt glädjande att se att återväxten är stark och att intresset för simning är fortsatt stort. Vi har 
långa köer till vår verksamhet och det är utrymmet i bassängen som hindrar ytterligare tillväxt. 

Detta år har kommit att kantas av stora störningar i verksamheten, p.g.a. rådande pandemin.  

Under våren 2020 ställdes samtliga tävlingar in där Stockholms simförbund stod som arrangör t.ex. 
Distriktsmästerskap och simiader, vilket även påverkade Vårsimiaden i Nacka simhall.  

För att stimulera de aktiva till att göra den träningen som krävs framåt, arrangerade Svenska 
simförbundet tävlingsformen simserie, Sverige Simmar. Föreningens simmare avverkade sträckor enligt 
avgiven grenordning under en 2-veckorsperiod i samband med sina ordinarie träningar. Ordinarie 
tränare på kanten tog tid med vanligt tidtagarur. Resultaten skickades in till Svenska Simförbundet. 

Då även sommarens SM-tävlingar ställdes in, arrangerade Svenska Simförbundet en nationell tävling, 
Riksmästerskapen, som genomfördes på flera platser runt om i Sverige under den 25 – 28 juni, där 
resultaten sammanställdes till en gemensam resultatlista. Den 27 juni genomförde Skuru 
Riksmästerskapen i Nacka simhall och det gick mycket bra för Skurus simmare.  

• 2:a – 50 m fjäril – senior – Arvid Hallenborg  
• 2:a– 100 m bröstsim senior - Lucas Malmström 
• 3:e – 50 m och 100 m bröstsim senior – Tora Hansson  
• 1:a – 50 m bröstsim senior– Lucas Malmström 
• 1:a – 400 m och 1500 m frisim senior – Ted Wiker  
• 2:a – 50 m frisim senior – Emma Lundberg  
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Fram till slutet av oktober var hela verksamheten igång enligt ordinarie schema med undantag av 
caféverksamheten i simhallen som stängdes redan under våren. Men under vecka 44 ställdes all träning 
in för födda 2004 och äldre, enligt restriktioner från Folkhälsomyndigheten (FHM). Detta påverkade 
delar av Skurus A-gruppen, Masters och Crawlkurserna. Under åtta veckor kunde simmarna inte träna i 
Skurus regi.  

Dock var det möjligt att arrangera Covid-race för födda 2005 och yngre, en tävling som sanktionerades 
av Stockholms Simförbund. Istället för den årliga Julsprinten genomförde Skuru den 5 december Covid-
race för simmare födda 2005 och yngre. Det var efterlängtat att få tävla, då det varit få tävlingar under 
hösten.  

Jullovet blev ett par veckor längre för tävlingsgrupperna än väntat, då Region Stockholm den 22/12 
uppmanade alla invånare i länet att avstå från all organiserad träning även utomhusträning t.o.m. den 
24/1. Men i slutet av januari gav FHM besked att barn och ungdomar födda 2005 och senare kunde 
återuppta träningen, dock med anpassning till pandemilagen.  

Det tog betydligt längre tid att starta igång breddverksamheten p.g.a. anpassningen till pandemilagen, 
säkerställa att antal simmare inte överskred maxantalet för simhallen, lägga nytt träningsschema för 
grupperna samt skicka ut ny information. Vecka 10 började bredden träna och vecka 12 startade 
simskolan. Dock har Masters och Crawlkurserna inte kunnat återvända till sin träning.  

I början av april genomfördes Swim Open men med ett kraftigt reducerat antal simmare och pandemi 
anpassad. Från Skuru deltog Ted Wiker på 400 m, 800 m och 1500 m frisim.   

Samtliga tävlingar t.o.m. 1 juni är inställda, vilket även i år påverkar Vårsimiaden. Föreningarna har 
under våren möjlighet att ordna Tempo-race med sanktion från Stockholms Simförbund. Skuru har 
arrangerat ett Tempo-race för A och B gruppen och planerar att ordna Tempo-race för C, D och E i 
början av maj.  

Rådande situation är slitsamt för hela idrottsvärlden och många träningar men framförallt tävlingar har 
ställts in. Skuru har under pandemi ändå haft goda möjligheter att bedriva simträning för barn och 
ungdomar, någonting vi alla är mycket glada och tacksamma för.  

Vi är nu hoppfulla att SM, JSM och Sum Sim kommer genomförs under juni - juli. Där Skuru har ett 
flertal simmare som har kvalat. Vi ser framemot hösten där vi är optimistiska att all verksamhet får 
möjlighet att starta igång.  

 

 Detaljerad information om verksamheterna redovisas i respektive sektions verksamhetsberättelse. 
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Aktivitetsbidrag 

Sektionerna lägger ned ett stort arbete med att behålla befintliga och få in nya medlemmar i sina 
verksamheter. Antalet aktiviteter har minskat rejält i år på grund av Covid -19 pandemin. 

 

Aktivitetsgrundande 
sammankomster                             

 2020 2019 Differens. 

Statliga grupper 6 426 7 175 -747 

Antal deltagare/statligt 82 720 93 019  -10 299 

Kommunala grupper 4-10 år   1 707* 2 175 -468 

Kommunala grupper 11-20 år 6 922* 8 033 -1 111 

Kommunala grupper totalt 8 629 10 208 -1 421 

    
* varav viss andel har estimerats då extra bidrag från kommunen saknar exakt siffra för året.  
Antagandet utgår från att minskningen i dessa aktiviteter är på samma nivå som minskningen i övriga aktiviteter.   
 
Redovisningen och utbetalning sker två gånger per kalenderår. Aktivitetsbidraget från stat och kommun 
är en av de viktigaste inkomstkällorna.  
 
 
Personal 

Caroline Brattnäs är anställd på 55 % av föreningen som kanslichef och på 25 % som administratör för 
handbollssektionen. 
 
Sophia Grape är anställd på 50 % av föreningen som redovisare och som administratör på 25 % för 
basketsektionen. Under hösten var Sophia även anställd 25 % i simningen.   
 
Thomas Björk är heltidsanställd av handbollssektionen på 100 % som sportchef.  

Göran Linday Natt och Dag är deltidsanställd tränare på 75% och Marit Isakson som verksamhetschef 
på 50 % i simsektionen fram till juni 2020. December anställdes Daniel Magnusson som 
verksamhetschef på 100% i simningen på en provanställning. Denna anställning sas upp med sista dag 
20210601. 

Djordje Glavcic är anställd som Sportchef på 20% (fr.o.m 2018-09-01 till och med 2020-07-31) för 
Basketsektionen. Från och med 2020-10-01 är Mattia Guarenghi anställd som Sportchef på 30 % 

Medelantal anställda i föreningen under året är 8 (9) personer*. Föreningen började redovisa detta först 
gången verksamhetsåret 2014/2015. Antalet medelantal anställda ä r jämförbart över åren. 
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*Summan av alla som fått ut någon form av ersättning för sitt arbete i föreningen, därtill hör kanslipersonalen och 
andra, t.ex. domare, tränare och ledare som tjänat mer ett halvprisbasbelopp. Samma beräkningsmetod användes förra 
verksamhetsåret. 

 

Permitteringsstöd 

Period 1 - 2020-05-01 - 2020-05-31  
Thomas Björk 60%, Spelartrupp inklusive tränare 60 %  
 
Period 2, 2020-06-01 - 2020-11-30  
Thomas Björk 60% 
 
Period 3 - 2020-06-01 - 2020-08-31 
Spelartrupp inklusive tränare 60% 
 
Period 4 (Nytt regelverk 1.12 2020 - 30.6 2021) 
Vi avser att söka för: 
Thomas Björk 60% 1.12 2020 - 30.06 2021 
Sophia Grape 40% 15.1 2021 - 30.06 2021 
Caroline Brattnäs 60% 15.1 2021 - 30.06 2021 
Daniel Magnusson  20% 01.03 2021 - 30.06 2021 
Spelartruppen inklusive tränare  80 % 01.06 2021 - 30.06 2021 
 
Volontärerna 

Föreningen har en stor grupp volontärer (c:a 30 st. före detta aktiva medlemmar) som f.f.a. sköter om 
Skurustugan. Volontärerna bidrar också i andra sammanhang. Utan volontärernas ideella engagemang 
för Skuru IK skulle vi ha svårt att hålla Skurustugan och handbollen skulle inte heller kunna genomföra 
ett så stort arrangemang som julgransförsäljningen. Vi är skyldiga våra volontärer ett stort tack för allt 
det arbete och den tid och engagemang de lägger ned för föreningen och dess verksamhet. 

Arvoden 

Inga arvoden har utgått till styrelsen eller lekmannarevisorn. Till revisionsbolaget PwC har arvode gått 
ut enligt faktura. 

Sportsligt 

Den sportsliga verksamheten har bedrivits genom de sektioner föreningen har och redovisas i respektive 
sektions verksamhetsberättelse. 
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Björkdahls Stipendiefond 

9 000 kr av fonden har tagits i anspråk under året för utdelning av stipendier till välförtjänta aktiva och 
ledare.  

 
Tillhörighet/Medlemskap 

Klubben är medlem i Svenska Basketförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Simförbundet, 
samt Svenska Triathonförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 

Klubben tillhör dessutom Stockholms Distriktsidrottsförbund samt vederbörande 
specialidrottsdistriksförbund i Stockholm (SDF) 

 

Kungsettans Bingoallians 

Föreningens är medlem i Kungsettans Bingoallians, vilket visat sig vara ekonomiskt lyckosamt. 
Föreningens företrädare i detta är Christer Bang. 

 

Ekonomi 

Föreningen visar ett resultat efter finansnetto med 1 404 685 kr, vilket är ett ökat resultat jämfört med 
förra verksamhetsårets med 1 070 560 kr.  

Årets resultat förklaras främst som en effekt av pandemiläget. På grund av osäkerheten i hur pandemin 
skulle påverka möjligheten till att bedriva verksamhet och dess påverkan på antalet aktiva medlemmar, 
så har vi kontinuerligt sökt och fått de bidrag som vi haft möjlighet till inom ramen för 
Riksidrottsförbundet och Tillväxtverket. Sektionsstyrelserna och Huvudstyrelsen har följt utvecklingen 
under året. Förhoppningen är att kunna återgå till vanlig verksamhet igen och komma igång med 
tävlingar, cuper och andra arrangemang.  

 

Vi ser ett behov av ökade insatser till alla ledare och aktiva för att fortsätta vara en attraktiv förening. 

Vi har därför beslutat att avsätta medel till tre olika Stödfonder. Basketsektionen och 
Handbollssektionen har påverkats i större utsträckning och avsätter vardera 200 000 kr till varsin 
Stödfond. Simningssektionen har också påverkats, men i mindre omfattning då bassänger kunnat hållas 
öppna. Simningssektionen avsätter 100 000 kr till en Stödfond.  

Stödfondens syfte är att ge extra medel till insatser för aktiva medlemmar genom till exempel 
träningsläger eller annan riktad tränings- eller tävlingsverksamhet. För att lyfta medel krävs 
styrelsebeslut i respektive sektion. 
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Huvudstyrelsens resultat för året är -57 429 kr, vilket förklaras av minskad uthyrning av Skurustugan till 
Bingoalliansen samt annan form av uthyrning. 

Basketsektion redovisar ett resultat med 502 364 kr att jämföra med 375 096 kr under det föregående 
verksamhetsåret.  

Simningssektion redovisar ett resultat med 181 234 kr att jämföra med -202 132 kr under det föregående 
verksamhetsåret. Föregående år var simhallen stängd under ett par veckor. 

Handbollssektion redovisar ett resultat med 778 517 kr att jämföra med 113 153 kr under det föregående 
verksamhetsåret. 
 
Föreningens totala personalkostnader har minskat jämfört med föregående verksamhetsår. Årets 
personalkostnader uppgår till 5 672 282 kr jämfört med föregående års personalkostnader med 5 808 
012 kr.   

Föreningens totala tillgångar uppgick vid bokslutsdagen till 6 365 931 (4 743 962) kr, varav likvida 
medel 4 793 213 (3 341 808) kr. Kassalikviditet (omsättningstillgångar i relation till totala kortfristiga 
skulder) visar 3,9 att jämföra med 3,2. Betalningsberedskapen på kort sikt måste anses vara fortsatt 
mycket god.  

Föreningens eget kapital uppgår den 30 april 2021 till 4 897 058 (3 492 373) kr. Förenings soliditet 
(eget kapital i relation till totala tillgångar) uppgår till 77 (74) %, vilket visar på att föreningen är 
finansiellt stark och uthållig.  

Huvudstyrelsen förslag till årsmötet 2021 är att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021 -2022 ska 
vara oförändrad, d.v.s. 300 kr, som för alla idrottsaktiva tas ut i två rater, 150 kr på hösten och 150 kr på 
våren. De stödjande medlemmarna föreslås fortsätta betala hela avgiften, 300 kr, på hösten.  
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Årets resultat 

Hänvisas till den ekonomiska redovisningen i denna årsredovisning. 
 

Resultatet har av styrelsen disponerats på följande sätt. 
 

    
Balanserat kapital     2 859 913 

   
 

 
Årets resultat   1 404 685 
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  
 Björkdahls Stipendiefond 9 000 
Reservering till ändamålsbestämmande medel  
 Basket Stödfond  -200 000 

 Handboll Stödfond  -200 000 
 Simning Stödfond  -100 000 

     
Kvarstående belopp balanseras i ny räkning 3 773 598 
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Resultaträkning     
  Not  2020-05-01 2019-05-01 

   - 2021-04-30 - 2020-04-30 
     

Verksamhetsintäkter   11 129 733 12 288 270 
Övriga intäkter   163 510 384 515 
Summa intäkter  2,3 11 293 243 12 672 785 

     
Verksamhetens kostnader     
Direkta kostnader   -3 622 280 -5 886 875 
Personalkostnader  4 -5 672 282 -5 808 012 
Avskrivningar  6,7 -13 346 -13 348 
Övriga kostnader   -580 362 -630 948 
Summa kostnader   -9 888 271 -12 339 183 

     
Verksamhetsresultat   1 404 972 333 602 

     
Finansiella poster     
Finansiella intäkter   346 769 
Finansiella kostnader   -633 -245 
Summa finansiella poster   -287 524 

     
Årets resultat  3 1 404 685 334 125 

     
Fördelning av årets resultat         
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)   1 404 685 334 125 
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år   9 000 9 000 
Reservering av ändamålsbestämda medel som 
erhållits men inte utnyttjats under året   -500 000 -100 000 
       
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital     913 685 243 125 
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Balansräkning  Not  2021-04-30 2020-04-30 
     

 
    

Tillgångar     
 

    
Anläggningstillgångar     
 

    
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader  5 675 000 675 000 
Byggnadstillbehör  6 24 306 32 406 
Övriga inventarier  7 - 5 246 
Summa anläggningstillgångar   699 306 712 652 

 
    

Omsättningstillgångar     
 

    
Lager     
Lager   62 637 30 248 

 
  62 637 30 248 

 
    

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   214 834 164 475 
Övriga kortfristiga fordringar   74 851 33 208 
Förutbet. kostn./Upplupna intäkter   521 090 461 571 

 
    

Likvida medel     
Kassa och bank   4 793 213 3 341 808 

 
    

Summa omsättningstillgångar    5 666 625 4 031 310 
 

    
Summa tillgångar  3 6 365 931 4 743 962 
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Eget kapital och skulder     
 

    
Eget kapital     
Ändamålsbestämda medel  8 1 123 460 632 460 
Balanserat kapital   2 368 913 2 525 788 
Årets resultat   1 404 685 334 125 

 
    

Summa eget kapital  3 4 897 058 3 492 373 
 

    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   131 422 99 115 
Övriga kortfristiga skulder   272 789 275 384 
Upplupna kostn./Förutbet. intäkter   1 064 662 877 090 
Summa kortfristiga skulder   1 468 873 1 251 589 

 
    

Summa skulder  3 1 468 873 1 251 589 
 

    
Summa eget kapital och skulder   6 365 931 4 743 962 
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Noter 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

 
Intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Endast det 
inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. 

 
Medlemsavgifter 
 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 

Bidrag 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka. 

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att 
få. 

Gåvor 

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. 

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som 
omsättningstillgångar. 

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen. I 
den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa 
efter individuell prövning. 
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Övriga intäkter 

Intäkter i form av biljettförsäljning, tävlings- och lägerverksamhet intäktsförs när evenemanget äger 
rum. Sponsring intäktsförs över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker 
intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor 
intäktsförs normalt vid leverans. All försäljning redovisas efter avdrag för eventuella rabatter 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där föreningen är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 
Uthyrning av lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under 
leasingperioden. 
 
Ersättningar till anställda 
 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången Avskrivning görs 
systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

Byggnadstillbehör 8-10 år     

Inventarier 3-5 år     
Byggnader skrivs i enlighet med tidigare princip ej av. 

Lager av handelsvaror 
Handelsvaror värderas till anskaffningsvärde. 

Fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel redovisas under föreningens egna kapital. Se även eget kapital-rapporten. 
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Not 2 Intäkter  

   
 

  2020-05-01 2019-05-01 
 

  - 2021-04-30 - 2020-04-30 
 

    
Medlemsavgifter inkl aktivitetsavgifter  4 914 768 4 830 228 
Lovverksamhet   358 050 233 200 
Läger   651 735 1 026 481 
Tävling   27 885 12 396 
Spelarförsäljning   221 107 118 792 
Arrangemang   965 092 1 723 909 
Aktivitets- och 
administrationsbidrag   1 633 313 1 601 595 
Coronastöd   981 862 - 
Övriga bidrag   98 593 99 330 
Bingo, bingolotto och lotterier   126 240 119 137 
Försäljning, shop och cafeteria   54 702 937 005 
Hyresintäkter   70 584 174 431 
Sponsorer och reklamintäkter   1 025 802 1 411 766 
Övriga intäkter   163 510 384 515 

 
   

 

Summa intäkter   11 293 243 12 672 785 
 
Not 3    Specifikation sektioner     
Resultaträkning     
Sektion Intäkter Kostnader Resultat Resultat 

   2020-05-01 2019-05-01 
   - 2021-04-30 - 2020-04-30 
     

Huvudstyrelsen 974 917 -1 032 346 -57 429 48 008 
Basket 1 949 859 -1 447 495 502 364 375 096 
Handboll 5 986 248 -5 207 731 778 517 113 154 
Simning 2 421 209 -2 239 974 181 234 -202 133 

 
    

Eliminering -38 989 38 989   
Summa 11 293 243 -9 888 558 1 404 685 334 125 
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Balansräkning     

Sektion Tillgångar  Skulder Eget kapital 
Eget 
kapital 

 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30 2020-04-30 
Huvudstyrelsen 2 317 603 1 282 995 1 034 607 1 092 037 
Basket 2 257 374 239 940 2 017 434 1 515 071 
Handboll 1 420 718 482 955 937 764 159 247 
Simning 1 168 807 261 554 907 253 726 018 

 
    

Eliminering -798 571 -798 571   
Summa 6 365 931 1 468 873 4 897 058 3 492 373 

 
 
Not 4 Personalkostnader  

   
 

 
 2020-05-01 2019-05-01 

 
 

 - 2021-04-30 - 2020-04-30 
 

 
 

  
Medelantalet anställda*  

 
  

Kvinnor   4 5 
Män   4 4 

 
* I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i 
BFNAR 2006:13.   
 

  
 

  
  

 2020-05-01 2019-05-01 
  

 - 2021-04-30 - 2020-04-30 
 

 
 

  
Löner och arvoden   4 357 589 4 361 763 
Erhållna lönebidrag/Permitteringstöd   -269 819 -122 833 
Sociala avgifter   1 014 787 985 202 
Pensionskostnader   201 492 172 908 
Förändring i semesterlöneskuld   123 988 38 422 
Utbildning   92 175 233 000 
Övriga kostnader   152 070 139 550 
Summa   5 672 282 5 808 012 
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Not 5  Anläggningstillgångar   
  

Byggnader   2021-04-30 2020-04-30 
   

  
Ingående anskaffningsvärde   675 000 675 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  675 000 675 000 
      

 

 

  
 

Värdena avser Skurustugan – fastigheten Sicklaön 73:118 –  med tomträttsavtal med Nacka 
kommun. Tomträttsavgälden uppgår till 37 500 kr per år. Fastigheten är klassificerad som 
specialenhet och har taxeringsvärde 0 kr.  
Liksom tidigare år har inga avskrivningar gjorts på byggnaden.   

 
 

    
 
Not 6 Byggnadstillbehör   2021-04-30 2020-04-30 

 
    

Ingående anskaffningsvärde   248 974 248 974 
Årets investeringar   - - 
Utgående anskaffningsvärde   248 974 248 974 

     
Ingående ackumulerade 
avskrivningar   -216 568 -208 468 
Årets avskrivningar   -8 100 -8 100 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -224 668 -216 568 

     
Utgående restvärde enligt plan   24 306 32 406 

 
Ingående värden avser bergvärmeanläggning i Skurustugan som är helt avskriven samt 
ventilationsanläggning i kansliet anskaffad 2015 med en uppskattad ekonomisk livslängd på 10 år. 
 
Not 7 Övriga inventarier   2021-04-30 2020-04-30 

 
    

Ingående anskaffningsvärde   93 202 93 202 
Årets investeringar   - - 
Utgående anskaffningsvärde   93 202 93 202 

     
Ingående ackumulerade 
avskrivningar   -87 956 -82 708 
Årets avskrivningar   -5 246 -5 248 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -93 202 -87 956 

     
Utgående restvärde enligt plan   - 5 246 
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Ingående värden avser videoutrustning för handbollen med en uppskattad livslängd på 3 år och 
träningsutrustning med uppskattad ekonomisk livslängd på 5 år.  

 
Not 8 Ändamålsbestämda medel   2021-04-30 2020-04-30 

     
Reparationsfond, Skurustugan   350 000 350 000 
Stödfond Basket   200 000 0 
Stödfond Handboll   200 000 0 
Stödfond Simning   100 000 0 
Coachfond Basket   142 135 142 135 
Björkdahls stipendiefond   131 325 140 325 

     
Summa ändamålsbestämda medel   1 123 460 632 460 
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Avslutning 
 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla ledare, tränare och våra volontärer som genom sin nedlagda tid 
och sitt engagemang driver vår förening Skuru IK. 
Samtidigt riktar vi ett tack till Nacka kommun och till respektive förbund samt till näringslivet som på 
olika sätt har bidragit till att vi har kunnat bedriva vår fina verksamhet ytterligare ett år.  
Vi gratulerar även alla aktiva idrottare i föreningen som genom sina insatser på tävlingsarenor runt om i 
Sverige hedrat Skuru IK:s namn. Styrelsen hoppas på fortsatta framgångar för föreningens många 
aktiva; barn, ungdomar och vuxna. 
 

Nacka den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 

 
_________________ _________________ _________________ 

Sofia Heintz  Elin Lind  Jack Sjölund  
Ordförande   Ledamot  Ledamot 

 
 

_______________ ________________ __________________  
Orvar Parling  Jonas Johansson  Henry Mårtenson 
Ledamot  Ledamot-Handboll Ledamot-Basket 
 
 

_______________  
Madelene Öhrman   

Ledamot -Simning  
 

 
Vår revisionsberättelse är avlämnad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 
_________________   _________________ 

PwC  
Johan Rönnkvist    Marianne Flink 

Auktoriserad revisor    Lekmannarevisor 


