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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda möten.

Året som gått
Sollentuna Handboll har haft ett annorlunda verksamhetsår i jämförelse med vad föreningen hittills
upplevt. Trots att corona-pandemin briserade sent under verksamhetsåret, är det omöjligt att inte
nämna den först. Den pandemi som träffade oss, och alla andra verksamheter, skedde med sådan
kraft att befintliga planer fick göras om under våren 2020.
Inställda matcher, inställda turneringar och förbud mot verksamhet i sporthallar gjorde att
verksamheten var tvungen att ställas om totalt. Föreningen fick snabbt etablera nya forum för att
värdera information som kommunicerades från nyhetsbyråer, myndigheter och idrottsförbund.
Styrelsen hade under några hektiska veckor med dagliga avstämningar och fattade tidigt beslut att
följa de råd som Folkhälsomyndigheten tog fram, trots att myndigheten i början av pandemin var
okänd för de flesta.
Styrelsen hade i inledningen av pandemin svårt att kontrollera den information som delades i våra
forum. Många medlemmar tvekade inte att skicka råd och tips från vänner och bekanta vidare
rörande förhållningssätt och regler för handbollsträning. Det skapade en förvirring. Aktuella råd
kanaliserade efter en tid till hemsidan och styrelsen fattade beslutade vad som skulle gälla för
Sollentuna Handboll.
Föreningen fick ställa in samtliga större planerade aktiviteter, vilket omfattade såväl MixedCupen,
SHK-dagen som årsavslutningen för alla lag.

Att ställa in MixedCupen samma år som turneringen skulle genomföras för 50e gången var ett av de
tråkigaste beslut som styrelsen fattade under verksamhetsåret. Beslutet fattades i samråd med
ledningen för turneringen då vi insåg att det förbud på folksamlingar över 50 personer som gällde,
skulle omöjliggöra ett genomförande. Flera lag hade redan betalt in avgifter och vi bestämde att
genomföra en fullständig återbetalning av avgifterna. Att inte kunna genomföra MixedCupen har
haft en stor ekonomisk påverkan på föreningens resultat.
Styrelsen insåg dock relativt tidigt att föreningen ej skulle lida större total ekonomisk skada pga av
förändrad verksamhet. Visserligen skulle intäkterna från MixedCupen utebli, men föreningen sparade
dock flera utgifter som också var budgeterade. Då de ekonomiska förutsättningarna blev tydligare,
koncentrerades i stället på att försöka undvika att föreningen skulle drabbas av. Arbetet inriktades på
våra yngre lag som vi ansåg vara i riskzonen.
Att inte kunna genomföra handbollsträning och match i sporthallen innebar en stor förändring av
verksamheten. Samtliga lag uppmuntrades att fortsätta träning, men att genomföra den utomhus
istället för i sporthallen. Flera lag nyttjade sina Instagram-konton för att visa varandra tips på
övningar. Ett mycket uppskattat moment på Instagram var ett antal utmaningar som visades upp.
Bland annat våra seniorlag visade övningar som kunde genomföras enskilt eller i grupp och som
sedan kunde utföras av övriga lag.
För att hantera risken att drabbas av medlemsflykt, beslutade styrelsen att uppmuntra och stödja
våra lag ekonomiskt då aktiviteter genomfördes med laget. Frisbeegolf, tältning, klättring och
grillkvällar fyllde våra lags Instagramkonton. Detta var mycket positivt.
Förening har förutom under corona-pandemin aktiverarat sin krisgrupp vid två ytterligare tillfällen
under året. Det är ett tråkigt rekord som vi hoppas inte ska slås. En bussolycka inträffade i
kommunen under året. Platsen och tidpunkten gjorde styrelsen osäker om vi kunde ha haft flera
spelare på väg till träning på den aktuella bussen. En spelare befann sig på bussen, men klarade sig
efter omständigheterna bra. Familjen kontaktades och laget samlades för att informera övriga
spelare vad som inträffat. Krisgruppen sammankallades även då en av våra uppskattade ledare lades
in på sjukhus.
En aktivitet som kunde genomföras var en ledarträff med korvgrillning. Klubbens ledare bjöds in till
Tegelhagens fina badplats där vi genomförde en gemensam korvgrillning. Vi passade även på att dela
ut pris till årets SHKare som detta år tilldelades Magnus Nordqvist. Vi uppmärksammande även förra
årets SHKare som tilldelades Anne Grewin. Grattis!
Resultatmässigt har föreningen presterat bra. Vi har haft 30 stycken lag anmälda i seriespel.
Herrlaget visade att vi på allvar etablerat oss som ett division 1-lag genom att placeras sig på sjunde
plats. Även damerna har presterat och fortsatt att stärka upp sig trupp. Ett fortsatt spel i division 2
kommer vara möjligt nästa år tack vare att en fin femteplats i årets serie.
Handbollsskolan genomfördes under året. Vi provade att engagera vår uppskattade a-lagstränare för
herrlaget, Daniel Båverud, som ansvarig för killarnas handbollsskola. Det har upplevts mycket
positivt av både deltagare och föräldrar och förhoppningsvis bidragit till en ökad kontakt mellan
seniorer och handbollsskola. Även tjejernas handbollsskola har varit bemannad med mycket god
handbollskompetens i form av Matthias Törnblom och Therese Askell.
Det visionsarbete som påbörjades redan under förra verksamhetsåret, fick tyvärr sättas på paus i
samband med att corona-pandemin tog fokus från allt annat. Styrelsen hoppas att arbetet snarast
kan återupptas då vår verksamhet förhoppningsvis åter blir mer normal. Även arbetet med att
förändra våra system för lagring av dokument, kommunikation och samarbete mellan medlemmar

fick sättas på paus. Styrelsen hann skifta till nya mejladresser som numer kan registreras inom vår
domän. Vi hann även föra in Office 365 och påbörja användning av verktyget inom styrelsen.
Utvärdering av plattform för hemsida och närvarorapportering sköts dock upp, vilket gjorde att
tidplanen för hela satsningen förlängdes.
En utvidgning av de nyckelroller som tidigare tagits fram, beslutades av styrelsen. Två kommittéer
skall etableras – tävling och ungdom. Områdena har bedömts som särskilt viktiga och styrelsen har
insett att uppgifterna blir för stora för att inneha av en person med en nyckelroll.
Styrelsen har träffats varje månad. Under verksamhetsårets senare del, då corona-pandemin var som
starkas, hade styrelsen daglig kontakt för att kunna genomföra den anpassning av verksamheten som
krävdes. Ett flertal möten genomfördes via telefon, men ersattes efter etableringen av Office 365
med Teamsmöten. Enskilda styrelsemedlemmar har även vid ordinarie styrelsemöte kunnat delta via
Trams från annan plats. Detta har fungerat bra.
Mötesrummet i Sporthallen har stått värd för våra möten, men ett antal möten har genomförs
utomhus, bland annat på Rudbecksskolans skolgård.
Föreningens arbete med att fördela halltider har tagit mycket tid. Redan under förra
verksamhetsåret beslutades att bilda en grupp som skulle genomföra arbetet med att fördela
halltiderna till våra lag. Ett ansökningsförfarande genomfördes för att säkerställa att gruppens
legitimitet skulle vara stor. Arbetet har varit tidskrävande, svårt och otacksamt. Antalet tilldelade
halltider till Sollentuna Handboll är lågt och når inte upp till nivå att tillfredsställa våra lags önskemål
om halltider. Tiderna som erbjudits börjar vid 16:00 och slutar 23:00. Tidiga och sena tider är därmed
i praktiken oanvändbara. Våra synpunkter har framförts till kommunen men förhoppningen om en
förändring är låg, pga brist på hallar i vår kommun. För att trots allt kunna genomföra en fördelning
av tiderna, beslutade halltidsgruppen om ett antal principer som skulle gälla för att uppnå en rättvis
fördelning.
Kommunen har i samråd med Sollentuna Handboll och andra större föreningar i kommunen beslutat
att koncentrera olika idrotter till olika hallar. För vår del innebar detta att vår verksamhet
koncentreras till Sollentuna sporthall. Samtliga tillgängliga tider i Sporthallens a-hall, har därmed
fördelats till Sollentuna Handboll. Detta har upplevts som mycket positivt då samhörigheten mellan
lagen förväntas öka. Material som behöver flyttas runt kommer att minska. Det ska dock noteras att
föreningens verksamhet är större än att rymmas i Sporthallen och flera lag kommer fortsatt att träna
i Helenelundshallen och i Silverdalshallen. Vi noterar att möjligheten att upprätthålla caféförsäljning i
Sporthallen inte är möjlig, vilket har stor påverkan på flera lags möjligheter att fylla på lagkassan.
Föreningen beslutade att tillsätta ansvariga tränare för seniorer, juniorer och a-ungdomar via ett
ansökningsförfarande. Detta för att möjliggöra en satsning framför allt på juniortrupperna, där vi
historiskt inte levt upp till våra krav att bedriva en god verksamhet. Styrelsen beslutade att
nedanstående tränare skulle ges huvudansvaret för respektive trupp:
• Herrseniorer – Daniel Båverud
• Herrjuniorer – Robin Merking
• A-pojkar – Petra Isaksson
• Damseniorer – Jan Waltin
• Damjuniorer – Davis Sjöstrand
• A-flickor – Tonje Broby
Styrelsen har uppfattat att tillsättningen mottagits positivt bland ledare och spelare.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till ledare, aktiva, föräldrar och supportrar som med sina fantastiska
insatser möjliggjort ett framgångsrikt år. Styrelsen vill detta år rikta ett särskilt tack till alla ledare
som på ett förtjänstfull sätt hjälpt till att hålla humöret uppe, då möjligheterna till matcher uteblivit.
TACK!
Styrelsen för Sollentuna Handboll
28 september 2020

