VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Årsmöte i Ope IF för 2020
Dag: 2021-03-24

Tid: 18:00

Plats: Furuparken
Ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokollsjusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- & resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
c) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a)
b)
c)
d)

Föreningens ordförande för en tid av ett år.
Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Två revisorer för en tid av ett år. 1 detta val får ej styrelsens ledamöter delta.
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande.

13. Övriga frågor
a) Information om föreningsangelägenheter.
b) Utdelning av priser och utmärkelser.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får
inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
14. Årsmötets avslutande.

Utmärkelser 2020
Poäng

Diplom

År

50 poäng
50 ”
50 “
50 “
50 ”
50 ”
50 ”
50 ”
50 ”
50 ”
50 ”

5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 års diplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*
5 årsdiplom -20*

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

100 poängsnål

5 – årsdiplom
Magnus Werme
Jonas Hagström
L-G Lundberg
Stefan Stambei
Stefan Roos
Lars-Åke Stenmark
Pelle Hollsten
Lena Eriksson
Michaela Grääs
Tilda Eriksson
Håkan Åsberg

Årets bästa prestation:
Johanna Fors, för sitt gedigna målvaktsspel, sin träningsvilja och ambition att hela tiden bli en bättre
spelare.
Gamla Opeiters pris för förtjänstfullt arbete i Rune Wernes anda:
Stefan Roos (F-laget + Herr A) för sitt engagemang, sin mångsidighet och ”dubbelarbete”.
Per Borgs minne till junior som framgångsrikt tagit steget till seniorlaget: Wilma Engström, Filip
Roos
Pelle Terneblads ledarstipendium:
Roger Jönsson, för sitt mångåriga ledarskap, sitt engagemang och förmågan att se hela människan
både på och utanför planen.
Ordförandes pris:
Anna-Karin Broström, framförallt för sitt arbete med medlemsregistret och diplomerad förening
Avtackning förtroendevalda etc:
Lars Backus, Charlie Terneblad, Göran Göransson och Camilla Backman för sitt arbete i Styrelsen.
Anita Werner avtackas för sitt gedigna och mångåriga arbete med bingoverksamheten vid ett annat
tillfälle på egen begäran. Likaledes kommer Jan-Erik Höglund att avtackas för sitt nära 50-åriga arbete
på Opes-kansli.
Ungdomsprofiler:
Emma Sandström och Carl Panoncillon

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelse och organisation
Ordförande

Christer Thylin

Vice ordförande

Anna-Karin Broström

Kassör

Jan Holm

Sekreterare

Ulf Engqvist

Ledamöter

Christer Engnér, Lina Rehnstedt Kristiansson, Adj Pär
Svens

Revisorer

Jens Edlund, Andreas Wassberg

Sportchef

Pär Svens

Kansli

Ronald Sjödin, Maria Tirén,

Vaktmästare

Peter Flykt, Lars Jönsson

Valberedning

Väljs på årsmötet 2021

Styrelsens arbete under 2020 har varit inriktad på ett antal frågeställningar för att
säkerställa organisation och ekonomi pga pandemin.
I september månad blev Ope IF en diplomerad förening!
Ope IF är den tredje fotbollsföreningen i Sverige att bli en diplomerad förening och det är vi stolta
över! Att vara diplomerad innebär att föreningen har kvalitetssäkrat sitt arbete och genomgått olika
delmål för att skapa handlingsplaner för agerande och säkerställa att de följs. Det gäller exempelvis
spelarutbildningsplaner, trygghetsarbete för barn och ungdomar, ekonomirutiner,
jämställdhetsfrågor och integration.
Samtidigt som vi lyckats med arbetet att bli diplomerad har en av de största pandemierna slagit till
över hela vår värld. Givetvis har det påverkat föreningen, våra spelare och ledare med inställda
cuper, varav bl.a Storsjöcupen, halva serier och i övrigt diverse inställande av verksamhet. Det är
förödande att våra fotbollsspelare, oaktat ålder, inte fått de matcher eller träningar som planerades
när året startade.
Vår ekonomi har påverkats enormt, dels beroende på att Storsjöcupen ställdes in, men också att alla
aktiviteter som var planerade på Furuparken inte har kunnat genomföras.
Vi tog tidigt beslutet att permittera all personal och söka de bidrag som var möjliga. Det tillsammans
med en enorm kraft som våra medlemmar visade genom försäljning av häften och bingolotter har
gjort att vi trots det kan visa på ett positivt resultat.

Trots det ser vi stora utmaningar framöver med pandemin, de revor som det har och gör med våra
barn och ungdomars idrottsliv och näringslivets möjligheter att stötta. Vi kommer dock att fortsätta
vårt outtröttliga arbeta att fler barn och ungdomar skall få möjlighet att spela fotboll och utvecklas i
Ope IF.
Under 2020 har vi förtydligat vår policy, reducerat antalet värdeord, förtydligat regelverk kring
sponsring och lagkassor, samt tagit fram en handlingsplan för Trygg Idrott. På grund av pandemin så
har vi inte fullt ut kunnat informera och kommunicera på det sätt som vi skulle ha velat annat än via
utskick, samt att publicera dokumenten på vår medlemssida laget.se.
Vi har även under året tagit beslut på att förändra organisationen genom att förtydliga ansvar och
befogenheter för fotbollen, kansli/marknad, bingo och anläggningar. Samtidigt så förändras
sektionsindelningen från att vara en dam- respektive en herrsektion till en fotbollssektion. Den
sektionens uppgift är att vara behjälplig till ansvariga att tillsätta grupper för olika arbetsuppgifter.
Furuparken
På Furuparken har vi vårt kansli och vårt sammanträdesrum. Beroende på pandemin har det, i stort
sett, inte varit någon aktivitet alls på Furuparken. Vi hoppas på ändring under innevarande år.
Torvallen
Inga större investeringar har skett på Torvallen under året. I början av sommaren så dressades stora
planen med 40 ton sand vilket innebar en mycket bra plan under resterande del av året. På grund av
inställda serier och cuper har tyvärr inte Torvallen kunnat nyttjas i den utsträckning som vi velat.

Verksamhetsberättelse damsektionen, 2020

Organisation

Ordförande
Ekonomiansvarig
IKT-ansvarig
Evenemang/SISU
Fotbollsansvariga kontaktpersoner

Vakant
Anders Larsson
Catarina Starkman
Vakant
Magnus Backman, Mattias Eriksson,
Madde Sivertsson, Hans Backlund,
Anders Larsson

Säsongen 2020 blev av känd anledning en utmaning för både spelare och ledare.
Såväl träningsplanering som spelschema påverkades och ställde stora krav på flexibilitet, samarbete
och förmåga att hitta lösningar. Utifrån de förutsättningar som pandemin gav kan man inte annat än
imponeras över hur mycket man klarar av att lösa om man arbetar tillsammans.
Ope IF fortsätter att locka spelare på flick- och damsidan. En förutsättning för att kunna erbjuda en
utvecklande miljö för spelarna är att vi säkerställer att vi har ledarstaber runt lagen i enlighet med
rekommendationerna i spelarutbildningsplanen. Välutbildade tränare och ledare kring lagen skapar
trygghet och goda sportsliga förutsättningar för våra spelare.
För A-laget blev återkomsten till division 1 tyvärr ettårig. Serien kom igång strax innan sommaren och
spelades som enkelserie. Vårt relativt unga, och i division 1-sammanhang orutinerade, lag hade med
en normal dubbelserie fått bättre förutsättningar för att växa in i det som krävs i en högre serie. De
avslutande matcherna under hösten visade att vi kunde hävda oss mot i stort sett samtliga lag i
serien, men med halverat antal matcher så fanns inte utrymme för så många matcher med
poängförluster som vi tyvärr fick på kontot i seriens inledning.
Vi vann division 3 södra med spelare från framförallt A-laget och utvecklingslaget, men även med
hjälp av spelare från framtidslaget. Därefter vann vi det efterföljande uppflyttningskvalet med
dubbelmöte mot Järpen som vann division 3 norra. Detta gjorde att vi kvalificerade oss till
avancemang till division 2, men eftersom vi åkte ur division 1 så var det inte aktuellt.
I DM slutade seniorfinalen med förlust med 1-2 mot IFK Östersund efter en jämn tillställning, men i
finalen för F19 tog vi revansch och vann med samma siffror.
Ett lag som, precis som namnet anger, har utvecklats mycket under året är utvecklingslaget.
De deltog för andra året i F17 Mellersta Norrland där de under 2019 hade svårt att hävda sig, men
under 2020 visade de att de tagit stora kliv och genomförde serien på ett mycket bra sätt.
Ett antal spelare från utvecklingslaget var med och tränade med A-laget och som tidigare nämnts
bidrog spelarna från utvecklingslaget till att vi vann division 3.

Framtidslaget har en stor trupp med spelare födda 2005 och 2006 som under året deltog i två serier
(F14 och F16).
Utöver dessa lag har vi haft lag i samtliga åldersgrupper som även de genomfört säsongen på ett sätt
som vi kan vara stolta över.
Detta år startade vi upp Ope-ligan med spelare födda 2014. Om man aldrig sett en träning i denna
ålder så är det starkt rekommenderat. Den glädjedos som levereras här är tillräcklig för att bota all
eventuell ”coronadeppighet”.
Vi är oerhört tacksamma för all den tid som våra ledare lägger ner på att utveckla spelarna som
fotbollsspelare och människor.
Samtliga lag och träningsgrupper har under året visat att vi har en tillväxt som gör att vi ser positivt
på framtiden där vår ambition är att ha en verksamhet på hög nivå, men utan ledare och
föräldraengagemang är det inte möjligt.
Föreningen genomgår en organisatorisk förändring som bland annat innebär att damsektionen inte
kommer att finnas kvar och istället kommer en fotbollssektion med ansvar för både dam- och
herrfotbollen att skapas. Vi ser positivt på förändringen och är övertygade om att Ope IF i och med
detta får förutsättningar för att utvecklas på bästa sätt.
Vi avslutar verksamhetsberättelsen med att tacka Robert Wassdahl som varit tränare för damlaget
under många år och som för många spelare varit mycket viktig, inte bara som tränare, utan som
mentor och vän även utanför fotbollsplanen. Robban kommer att finnas kvar i föreningen i andra
roller än som tränare för A-laget vilket vi är oändligt tacksamma för. De fotbollskunskaper och
egenskaper som människa, tillsammans med ett mycket stort Ope-hjärta, gör honom till en otroligt
viktig del av vår förening.

Verksamhetsberättelse Ope IF Herr – pojk/ ungdom 2020
Sektionen har under året bestått av, Kerstin Dahlberg, Natalie Edfeldt, Lars Backus och Martin
Sivertsson.
Vi är många som är engagerad i Ope IF, det känns bra att så många vill vara med i vår satsning på
fotboll i Östersund.
2020 har präglats av pandemin med ”Mantrat håll avstånd tvätta händerna och stanna hemma om
du har förkylningssymtom”. Allt blev upp och ner.
Föreningens barn och ungdomsverksamhet lyckade ändå ha en något så normal verksamhet , dock
ingen publik på matcher. Seriespelet i ungdomsliret organiserades om så våra yngsta killar fick spela
enkelmatcher, och stora sammandrag med flera matcher samma dag gick inte att genomföra.
Under året var vi representerade med olika lag. Vi fanns med i ungdomsliret 7–17 år, seniorlag
spelade i div4.
Varje år deltar vi med lag i olika cuper såsom Storsjöcupen, Hudik Cup, Lilla storsjöcupen, Gif
Sundsvall Cup etc. 2020 genomfördes inga cuper. Säsongen blev ett fotbollsår som vi inte upplevt
tidigare.
Pandemin till trots så lyckades våra äldre pojklag P15 och P16 ta hem två DM-guld.
Våra seniorspelare tog ett rejält kliv i sin utveckling under hösten. Många av våra yngre spelare
visade framfötterna och seriespelets avslutning ger oss hopp om större framgångar under säsongen
2021.
Som brukligt så startade vi under hösten upp ”Ope-ligan”, verksamheten för inbjudna 6-åringar. Ett
50-tal barn deltog under höstens sex träningstillfällen. Som medhjälpare under ”ligan” hade vi unga
ledare som får testa att leda barn i fotbollslek. Härligt att se den glädje som lek med boll ger alla
spelarna.
Under vintersäsongen har pandemin påverkat mycket mer än vår och höst. Skärpta restriktioner har
gjort att vi haft svårt att kunna bedriva bra verksamhet. Hoppet är att vi under våren 2021 kan
komma i gång med vår ordinarie verksamhet, då vi kan bedriva träningen utomhus.

Med gott hopp om framtiden:
Kerstin Dahlberg, Natalie Edfeldt, Lars Backus och Martin Sivertsson.

Verksamhetsberättelse för Ope Bingo 2020
Bingospelet under 2020 pågick endast till och med 2020-03-15. Vi fick sluta att arrangera Bingo på
grund av Pandemin. Bingoomsättningen blev låga 546555 kr mot normalår på 3400000 kr.
För 2021 fick vi åter söka bingotillstånd hos Spelinspektionen och Ope IF kunde nu söka för fem år. Vi
fick speltillstånd för 5 år, men beroende på att vår dragutrustning (Dragarn 4) inte är certifierad på
rätt sätt, måste vi inför 2022 lämna in kompletteringar kring (Dragarn 4).
Vår nya Bingoföreståndare Maidie Flinkberg fick i kort tid verka som ansvarig, med många nya
frågeställningar kring Pandemin under 2020. Inför 2021 har Maidie sagt ifrån uppdraget av personliga
skäl.
Ny Bingoföreståndare 2021 blir Carin Burman som vi önskar lycka till.
I dagens läge är det svårt att säga när vi kan starta Bingon på Furuparken, men vi hoppas att vi till
sommaren kan få igång Bilbingon igen. Allt är klart med alla restriktioner inne med att hålla avstånd,
handsprit och markeringar på golvet. Den dagen vi får vara max 500 personer totalt i allmän
sammankomst så har Ope IF redan tillstånd från Polisen.
Gamla och nya spelare är hjärtligt välkomna till Furuparken när vi åter kan starta upp. Vi kommer att
informera om detta i god tid före i tidningar och på sociala medier.
Furuparken i mars 2021
På uppdrag: Jan Holm Kassör
Maidie Flinkberg
Bingoföreståndare
Lena Terneblad
Laila Nilsson
Kia Nilsson

Ope språk och kultur – ökad inkludering
Under en tid har föreningen kunnat identifiera ett behov av ökad inkludering och under 2020
beslutades att Ope IF kommer att förstärka sitt arbete med att inkludera fler i föreningen.
I detta arbete har vi startat ett projekt som heter ”Ope - språk & kultur” som vi kör tillsammans med
Innanförskapsakademin (IA). IA har en gedigen erfarenhet av att jobba med inkludering och besitter
en bred språkkompetens. Tillsammans har ett arbete inletts med att intervjua olika familjer som inte
har svenska som modersmål, en plan har skapats för hur vi kan förbättra arbetet med att fler barn
och deras vårdnadshavare känner en trygghet och förståelse om vad ett medlemskap i Ope innebär.
Under våren kommer vi att välja ut ett antal lag och fokusera på vårdnadshavares upplevelse och
förståelse av vad ett medlemskap i Ope innebär, både för barnet och för vårdnadshavare. Detta
kommer ske genom enskilda intervjuer med efterföljande informationsträffar. Vi kommer att se över
behovet av att översätta material till olika språk samt även andra insatser. Vi kommer ha en dialog
med berörda ledare och vid ordinarie möten berätta hur det går. Projektet finansieras av RF/SISU.

Våra långsiktiga mål är att:

- Tränare känna sig trygga i att alla barn är försäkrade och kan delta i aktiviteter som genomförs.

- Lagen har en utökad bas av ansvariga för olika områden, särskilt fokus på det sociala ansvaret.

- Fler som är engagerade i laget utanför själva tränarrollen.

- Ope som förening är bättre rustade att ta emot familjer med annat modersmål än svenska.

- Ha en bättre mångfald i ledarstaberna t ex utifrån kön, ålder, bakgrund, etnicitet, språk.

HIGH FIVE handlingsplan - Ope IF:s trygghetsarbete, en del i diplomeringen
I Ope IF:s arbete mot Diplomerad Förening har en kriterie funnits i målområde 3
(Spelarutbildningsplan) där följande stod:

”Föreningen har en policy och handlingsplan för hur de ska skapa en trygg miljö för barn och
ungdomar och hur de ska agera om de upptäcker att miljön inte är trygg”

På detta sätt har vi vävt in High Five i arbetet med diplomeringen.

Ope IF har alltså i samarbete med RF Sisu och Rädda Barnen utarbetat en handlingsplan mot
mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Under 2020 var tanken att implementera
planen i föreningen, genom bl a en High Five kväll samt information och samtal på bl a ledarträffar
och föräldramöten. Pandemin satte stopp för fysiska träffar och nu i början av 2021 har info om
handlingsplanen gått ut via digitalt ledarmöte samt att Handlingsplanen finns på föreningens
ledarplattform.
Målet är nu att varje lag i föreningen ska ha en trygghetsansvarig.
Som Trygghetsansvarig finns man med i ledarteamet med extra fokus på att främja en trygg
idrottsmiljö. Stor vikt läggs vid att jobba för att förebygga mobbning och kränkande behandling.
Rollen är betydelsefull i den handlingsplan vi i Ope IF har som verktyg om det inträffar något. Sektion
och styrelse finns och backar upp arbetet.

Polisregisterutdrag har under året begärts in från alla ledare i föreningen, arbetet med utdragen
kommer att följas upp noggrant och intervallet för insamling av utdragen kommer att vara vartannat
år, nästa gång blir 2022. Alla nya ledare som kommer in i vår förening lämnar självklart in
registerutdrag i samband med att de börjar, så även de domare föreningen kommer att använda.

Tillsammans jobbar vi alla för en trygg idrott.

Verksamhetsplan 2021

Roller och Ansvar
Styrelsen sammansättning 2020. Förändring vid årsmöte 2021 med tydliga ansvarsområden.
Christer Thylin – Ordförande,
Anna-Karin Broström – V Ordf,
Christer Engnér
Ulf Engqvist
Jan Holm
Lina Rehnstedt – Kristiansson
Pär Svens (adj.) – Sportchef
Jessica Thylin – Ope IF representant Storsjöcupen
Jan Holm – Ope IF representant Jamtetten, Bingoalliansen

Ope IF´s verksamhet
Sportchef – Pär Svens
Ansvar för fotbollsverksamheten i Ope IF
Verksamhetsutvecklare - Maud Stålhandske
Ansvar för utveckling av verksamheten inom Ope IF med mål att öka intäkter.
Ekonomi – Maria Tirén
Ansvar för bokföring, fakturering mm
Bingo – Carin Burman
Ansvar för all bingoverksamhet i Ope IF
Fastigheter Furuparken/Torvallen – Peter Flykt
Ansvar för fastighetsskötsel och drift

Under respektive ansvarområde skapas grupper med namngivna personer som rapporterar direkt till
huvudansvarig inom respektive område.
Exempel på område är utbildning, rekrytering av spelare och ledare.

Målsättningar (Sport)
•

Sportchefens uppdrag under 2021 är att tillsammans med tränare och
utbildningsansvarig arbeta fram en målsättning för fotbollsverksamheten Ope IF
såväl för seniorer som barn och ungdomar. Målsättningen skall innehålla svar på
frågorna Vad, Hur och Vem?

Målsättningar (Övrigt)
•

Säkerställa och vidmakthålla Diplomerad Förening

Värderingar
•

GLÄDJE – KAMRATSKAP – ENGAGEMANG

Träning och Aktiviteter
Föreningens kärnverksamhet är fotboll. Under säsongen 2021 ska följande fotbollsaktiviteter
genomföras:
•
•
•
•
•
•
•

Träning
Fotbollsskola
Camp
Spelarutbildningsplan
Lovträningar
Ambitionsträningar
Ungdomsdomarutbildning

Seriespel
Under säsongen 2021 deltar föreningens lag i seriespel i både distrikts- och förbundsserier
Seniorfotboll Dam & Herr
•
•

Dam: Division 2 och div 3
Herr: Division 4

•
•

Dam U-lag – F17
Herr U-lag – P16 & P17

Juniorer

Ungdomsfotboll
•
•
•

Ope-ligan (6-7 år)
F 8-F 16 – ÖFK ligan
P 8-P 16 – ÖFK ligan

Utbildning
Utbildningar kontinuerligt
•

Samarbete med SISU och J-H FF

Ledarutveckling
•
•

Utbildning i Spelarutbildningsplanen
Ledarskap, värderingar och policy

Anläggningar
Föreningen äger två anläggningar där olika typer av aktiviteter genomförs både i egen regi och i
samarbete med andra arrangörer:

Furuparken
•

Utveckling av Furuparken drivs av verksamhetsutvecklaren. Med en förhoppning
om danser, bingo, konferenser, företagsproduktioner och andra aktiviteter.

•

Genomgång och beslut av investeringsbehov. Med en förhoppning om en fin
fotbollssäsong på vår egen hemarena.

Torvallen

Fastighetsskötsel
•

För drift och fastighetsskötsel av båda anläggningarna tillsätts en vaktmästare som
inom ramen för beslutad budget sköter anläggningarna

Marknad och Försäljning
•

•
•

Vi fortsätter att sälja häftet från Dreamstar, och utvecklar kring medverkande företag
och deras erbjudanden. Vi ska ge häftet mer synlighet genom sociala medier, nå fler
säljkanaler, samt se över och bredda medverkande företags lokalplacering.
Vi testar att ta in sportlotten som en kompletterande intäkt.
Vi planerar att genomföra Ope-dagen sista helgen i augusti, med aktiviteter och matcher
på Sportfältet.

•

Projektet ”Ope – Språk & Kultur” startas tillsammans med Innanförskapsakademin för att
inkludera fler medlemmar i föreningen och öka tryggheten och förståelsen för olika
kulturer, samt stärka värdegrunden att föreningen är för ALLA

•

Vi planerar i samverkan med en extern aktör inför eventuella event, konferensdagar,
företagsfester m.m. Vi tar fram ett material som distribueras och oavsett om det sker
aktiviteter 2021 så ligger vi steget före med en marknadsföring av de möjligheter vi har
på Furuparken.

•

En samverkan med upptagningsområdets olika aktörer utvecklas vidare. Tillsammans
med de utvecklingsprojekt som Näringslivskontoret driver för utvecklingen i Torvalla
kommer vi att jobba främjande för de ungas hälsa och rörelse. Vi gör förarbete för ett
kommande projekt tillsammans med fritidsgård och skola, söker pengar och lägger oss i
startgroparna med en process som vidareutvecklas under 2021

