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Förvaltningsberättelse  

Styrelsen för Skellefteå AIK Friidrott, med organisationsnummer 894701-2921 får härmed 

avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 december 2021.  

Verksamheten  

Skellefteå AIK Friidrott bedriver idrott enligt Riksidrottsförbundets definition som säger att 

idrott är en fysisk aktivitet människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat. Verksamheten var tidigare en sektion inom Skellefteå AIK och startade där 

1921 för att 1987 övergå till en fristående förening.  

 

I föreningens mål och inriktning stadgas bland annat att idrott skall utveckla individen positivt 

i fysiskt, psykiskt och socialt avseende och konkretiseras genom att föreningen bedriver barn- 

och ungdomsverksamhet, elitsatsning samt flertalet motions- och friskvårdsaktiviteter för alla 

åldrar.   

  

Ungdomsverksamhet i form av Friidrottsskolor är basen där barn och ungdomar provar på 

olika grenar och får en grundläggande allmän träning. Ungdomarna slussas sedan vidare till 

träningsgrupper där en specialisering successivt äger rum och den som vill får tävla och stöd 

för en elitsatsning.  

  

Föreningens omfattande motionsverksamheter passar såväl vardagsmotionärer som 

elitmotionärer. Klubben erbjuder löpträningsgrupper under hela året. Löpgrupperna engagerar 

drygt 100 löpare i olika åldrar och nivå.  

  

Skellefteå AIK Friidrott har cirka 700 medlemmar varav cirka 70 ledare.  

  

Ännu ett år i skuggan av Corona pandemin  

Restriktioner till följd av Corona pandemin påverkade också verksamheten under 2021.Det 

började med att tävlingssäsongen inomhus i stora delar inte kunde genomföras och IJSM som 

skulle genomföras i Skellefteå våren 2021 ställdes in. Vidare tvingades vi till betydande 

restriktioner i genomförandet av träningar som speciellt drabbade äldre aktiva. 

 

Liksom 2020 kunde inte Broarna Runt genomföras under våren men en mindre version 

genomfördes under hösten. Nu hoppas vi att säsong säsongen 2022 kan genomföras som 

planerat. 

 

Under sommaren kompenserade vi färre bortatävlingar med fler hemmatävlingar. 

 

Tävlingsåret 2021 

Mattias Lindberg tävlade inte under 2020 och meddelade tidigt att 2021 skulle bli hans sista säsong som 

elitsatsande släggkastare. Han tog brons i SM och en plats i laget till Finnkampen. Det var fint att se 

avtackningen vid Finnkampen efter avslutad tävling. Som bäst nådde han 65,16 under året.  
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Mattias har haft en imponerande karriär. Han genomförde åtta landskamper varav sju Finnkamper och 

Europacupen i lag 2019 i Polen där han representerade Sverige i slägga. Han erövrade SM guld 2018 och 

2019, ett SM silver och fyra SM brons samt två JSM. Hans klubbrekord i slägga 70,50 uppnåddes vid en 

stor tävling i Kladno den 13 juli 2019.  

 

 
             Mattias Lindberg representerade Sverige i åtta landskamper 

 

Mattias kommer att lämna ett stort tomrum som klubbens främsta elitnamn. På herrsidan har klubben bra 

kastare även vid sidan av Mattias. Christoffer Aspevind har gjort come back och toppar distriktets statistik 

i spjut på 46,47 och ligger tvåa i slägga, diskus och kula 

 

Ett glädjeämne under året var Jonathan Marklund som passerade drömgränsen 7 m i längdhopp vuid 

Skelleftespelen. Visserligen gjordes det hoppet i för stark medvind men med godkända resultatet 6,83 var 

han ändå bäst i Västerbotten och fick chansen i SM. Jonathan noterade också fina 11,22 på 100 m och blev 

med det tvåa i Västerbotten för 2021. Albin Lycksell gjorde också framsteg och noterade 11,82 på 100 m. 

 

Eric Forsberg hade en säsong med skadeproblem och nådde som bäst 1,81 i höjdhopp. Vi får hoppas på 

ett skadefritt 2022 för den stora talangen. 

 

Klubbens tjejer har fortsatt att utmärka sig under 2021. Amanda Nordin putsade klubbrekordet i diskus 

till 48,10 och det känns som 50 m ligger inom räckhåll 2022. Amanda leder årsstatistiken för Västerbotten 

också i kula och slägga. 

 

Thea Norlund förbättrade sina personliga rekord på både 800 m (2.12,03) och 1 500 m (4.36,99) och satte 

distriktsrekord på 3000 m hinder (11.11,14). Thea upprepade bedriften från 2020 med två silvermedaljer 

vid JSM på 800 m och 1 500 m. På 800 m satte hon det personliga rekordet medan 1 500 blev ett långsamt 

lopp med snabb avslutning. På 800 m avancerade hon till fjärde plats i klubbens all time lista. 
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Cornelia Nilsson grejade även i år en fin bronspeng vid JSM med årsbästa 12.16 i tresteg. 

Dessutom blev hon fyra i längdhopp. Den två år yngre Fia Viklund hade en riktigt fin säsong 

och förbättrade personlig rekordet till 11,64. På JSM blev hon fyra med 12.02, bara 6 cm från 

bronset och med lite för mycket medvind för att räknas som rekord.  Fia visade också fin 

snabbhet och noterade 12,90 på 100 m - årsbästa för klubben och tredje resultat i 

Västerbotten. 

 
   Fia Viklund är en av föreningens framgångsrika tjejer under 2021 och som nu ser fram emot IJSM  

   i Skellefteå 2022 

 

Stavhopparen Hilda Wallgren blev tvåa i USM och förbättrade under säsongen personliga 

rekordet till 3.50. Ally Robertsson-Holmberg höjde sitt personliga rekord till 1.64 och hade 

en fin säsong. Efter en fin inhoppning vid JSM ville inte tekniken stämma och hon stannade 
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på 1.55 och en åttonde plats. Unga Vega Kågström tog stora kliv under säsongen och 

hoppade 1.52 

 

Friidrottsskolan och träningsgrupperna  

Deltagandet i friidrottsskolorna har ökat under året. Intresset för den nya gympagruppen för 

sexåringar var stort. Ledare och tränare gör ett fantastiskt arbete för att ge de yngsta en rolig 

och grundläggande träning. Målet är att alla ska få vara med och ha kul.  

 

De äldre ungdomarna som deltar i träningsgrupper och förbereds för tävlingar har visat goda 

framsteg under året men tyvärr har också pandemirestriktionerna inneburit att några tappat 

inspirationen för träning åtminstone tillfälligt 

 

Utbildning  

Föreningen har haft behov att vidareutbilda såväl funktionärer och ledare/tränare men 

utbildningarna har försvårats av pandemin. Under hösten 2021 kunde vi ändå utbilda ett 

tjugotal distriktsdomare och fyra förbundsdomare. Cirka 35 föräldraledare fick under hösten 

en tränarutbildning. Långdistansgruppens nya ledarteam på åtta personer erhöll en 

grundutbildning. 

 

Föreningen har ett regelverk för en säker idrott för att motverka mobbning eller andra 

oönskade beteenden. Informationen återfinns på föreningens hemsida 

www.skelleftaaikfriidrott.se. 

 

Sedan 2019 tillämpar föreningen regeln att begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla 

som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Från 1 januari 2020 är det ett krav från RF att detta ska 

göras. 

 

Från 1 januari 2020 är FNs barnkonvention lag i Sverige. Redan tidigare har RF ställt sådana krav på alla 

idrottsföreningar. Läs mer på hemsidan www.skellefteaaikfriidrott.se. 

 

Friidrottsgymnasiet  

Hösten 2019 startade den Nationella Idrotts Utbildningen (NIU). NIU är väsentligt för att vi 

att vi lättare ska behålla talanger över åtminstone gymnasiet och kanske även få duktiga 

talanger utifrån. Föreningen har för närvarande avtal tom vårterminen 2023 vilket ger 

föreningen en ersättning om 185 000 kr per läsår. 

  

För intresserade av NIU eller LIU så går det bra att kontakta Niklas Wiklund på 

niklas@aikfriidrott.com. 

  

http://www.skelleftaaikfriidrott.se/
http://www.skellefteaaikfriidrott.se/
mailto:niklas@aikfriidrott.com
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Friidrott i grundskolan  

Under året har ett samarbete med Floraskolan inletts där barnen ska få prova på friidrott i 

skolan under lättsamma former. Ambitionen är att utveckla aktiviteten och att även andra 

skolor ska bli delaktiga. 

 

 
Tävlingar avslutade veckorna med friidrott i skolan 

 

Långdistansgruppen  

Långdistansgrupperna attraherar drygt 100 löpsugna på olika nivåer. Ledarna i dessa grupper 

gör ett fantastiskt arbete i ur och skur och ibland även snö. Under året har ett nytt team tagit 

över ledaransvaret. 

Ekonomi  

Föreningens intäkter ökade 2021 till 2 017 730 (förra året 1 948 491) kronor. Kostnaderna 

ökade till -1 796 617 (få -1 578 061) kronor.  

 

Resultatet blev +221 183 (få +370 388) kronor. Det egna kapitalet förbättrades därmed till      

+ 972 970 (få +751 787) kronor. Likvida medel ökade med 282 905 kronor och var vid årets 

slut 1 187 884 (få 904 978) kronor. Soliditeten är oförändrad 79 (få 79) procent. 

Nedan framgår nyckelsiffror för de senaste sju åren: 

 Belopp i tusen kronor 2021  2020  2019  2018  2017  2016 2015 

Intäkter   2 018 1 948  1 918 1 690 1 710 1 953 1 761     

Resultat   + 221 + 370  + 308 + 140  - 138 +   88 +   56  
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Eget Kapital  + 973 + 752      + 381 +   73 -    66 +   42 -    46 

Likvida medel  1 188      905     498    187      54    164     198 

 

Styrelsens arbete  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio (åtta) protokollförda sammanträden. Flera möten 

har genomförts digitalt. 

Anställda  

Medelantalet anställda har under året varit 2 (1). 

Styrelsens mål för 2022 

Nedan framgår styrelsens mål och ambitioner för 2021. Utfall kommenteras med 

kursiv fet stil: 

 

• Rekrytera en person med inriktning att utveckla föreningen, stärka 

ungdomsidrotten och avlasta huvudtränaren sportslig administration. Genomfört. 

• Planera för IJSM 2022. IJSM genomförs 5-6 mars 2022 

• Öka utbildningsnivån för funktionärer och ledare. Uppnått.. 

• Inleda samarbete med skolor. Uppnått. 

• Öka aktivitetsnivån i Friidrottshallen. Uppnått. 

• Bibehålla positivt resultat. Uppnått. 

• Genomföra ett förenklat 100 årsfirande. Ej genomfört till följd av pandemin. 

Styrelsen förslag till mål för 2022 

• Genomföra IJSM 5-6 mars 2022 

• Planera för och starta verksamhet inom para friidrott hösten 2022 

• Utveckla samarbete med skolor 

• Arbeta för förlängning av Friidrottsgymnasium (NIU) 

• Utveckla tränarorganisationen 

• Fortsätta utbildningsinsatser för tränare och ledare 

• Utveckla friskvårdsverksamheten genom samarbete med företag 

• Återstarta Broarna Runt och genomföra ett långlopp (halvmara, kvartsmara) 
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Budget 2022 

Styrelsens förslag till budget för 2022 innebär ett nollresultat med resultat från IJSM inräknat. 

Vi har ett hyggligt eget kapital och god likviditet och styrelsen förslår att satsningar inom 

bland annat utbildning fortsätter för att långsiktigt kunna växa verksamheten.  
    

    Budget  Utfall Budget  

Belopp i tusen kronor  2022  2021  2021   

Intäkter    2 300 2 018 1 780       

Resultat    +     0    221   + 13   

Eget Kapital   + 973  + 973   +765  

Likvida medel                 1 188      1 188     900  

 
Årsmöte 2021  

Ordinarie årsmötet genomfördes digitalt i mars 2021 med behandling av sedvanliga frågor 

som Årsredovisning och Revisionsberättelse. Balansräkningen fastställdes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

 

Val av styrelseledamöter, revisor och valberedning genomfördes enligt nedan: 

 

 Ordförande  Rolf Tedestedt  omval  2 år 

 Ledamöter Lotta Kågström  kvarstår 2 år 

Gunilla Büstedt omval  1 år     

 Niklas Hällgren kvarstår 1 år 

Patrik Lillbacka nyval  2 år (tillträder 1 augusti 2021) 

 

 Revisor Johan Söderberg omval  1 år 

 

 Valberedning Christer Nilsson omval   1 år 

  Wiveka Ögren  omval  1 år 

   Fredrik Söderlund nyval  2 år 

 

 Ombud till SDF konferenser utser styrelsen vid ordinarie styrelsemöten. 

 

Sedvanliga utmärkelser delades ut i samband med Skelleftespelen i augusti: 

 

Årets ungdom   Hilda Wallgren 

Årets ledare   Jörgen Hellström 

Årets funktionär   Lotta Kågström 

  

Årsmöte 2022  

Styrelsen kallar till årsmöte den 14 mars 2022.  

   

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.  
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Skellefteå den 15 februari 2022           

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Min revisionsberättelse har avgivits den                        
 

 
            

 

Johan Söderberg 

Revisor      
    

           

      
 


