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Styrelsens arbete
Styrelsens arbete under 2021 har varit inriktad på ett antal frågeställningar för
att säkerställa organisation och ekonomi pga pandemin.
En ny styrelsesammansättning valdes på årsmötet vilket har inneburit dels en
kraftig föryngring och en förändrad kompetens. Under året har ett antal
personalförändringar skett som anställning av verksamhetsutvecklare inklusive
marknadsassistent samt ny ekonom. Samtidigt har personal slutat under året.
Med anledning av personalförändringarna känner vi en stor tilltro till ytterligare
fokus på intäktsbringande aktiviteter på Furuparken. Tyvärr har en fortsatt
pandemi hindrat oss i den utvecklingen men vi såg i slutet av året en markant
större förfrågan på aktiviteter på Furuparken.
Fokus på ordning och reda samt den organisatoriska förändringen som skett
med bla tydliga ansvarsområden för styrelsens ledamöter innebär att vi nu kan
fokusera än mer på kärnverksamheten som budgeten för 2022 tydligt indikerar.
På grund av minskat antal matcher inkluderat resor och tack vare bidrag som
bla stat och kommun delat ut under året så är vår ekonomi stark och resulterar
i ett mycket bra resultat för 2021. Lägger vi till ett positivt eget kapital och lågt
värderade tillgångar i vår balansräkning så står vår förening Ope IF stark inför
framtiden.
Med fokus på fotbollen, stark ekonomi och med tydlig målbild för innevarande
år samt en pandemi som sakteligen klingar av känns framtiden ljus.
Diplomeringen, fastställande av policys och regelverk, organisationen som är på
plats, tydliga roller mm ska vi under 2022 fokusera på att alla våra barn,
ungdomar och seniorer får större möjlighet att spela fotboll, gärna fler och
längre.
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Fotbollsverksamheten
Året blev en fortsättning av pandemin med allt vad det inneburit med inställda
cuper, förkortade serier, tydande av restriktioner och följder av det. Trots allt
har vi kunnat genomföra en bra fotbollssäsong från de yngsta till de äldsta med
engagemang och glädje. Minst roligt har det kanske varit för vårt herrlag som
under 2 säsonger bara fått spela 18st seriematcher.
Ledare och spelare har gjort ett fantastiskt jobb under de förutsättningar som
varit och vi kan inte säga att vi pga pandemin tappat aktiva.
Förutom att det rent fotbollsmässiga haft utmaningar under pandemin så har vi
fått tagit det lite lugnt med andra sammankomster och fått tänka till angående
utbildning, ledarträffar etc. Vi har dock kunnat ha fysiska utbildningar med våra
ungdomar som vill bli domare och feriearbetarna som agerade ledare på
fotbollsskolan.
Nu ser vi framåt, med ett hopp om fortsatt utveckling av verksamheten där vi
kan komma tillbaka till ett normalläge.
Under året har vi haft 20st herr/pojklag i seriespel och 18st lag i seriespel för
dam/flick. Förutom dessa lag har vi startat upp ”Ope-ligan” för 6-7åringar med
c:a 170st deltagare. Tack till Nathalie, Martin, Madeleine och alla ungdomar
som hjälpt till med Ligan.
Fotbollsskolan som är för 6-10 åringar har sedan 2019 ökat i antalet anmälda
från 150st till årets 250st deltagare. Positivt såklart med den utvecklingen och
förutom det så kul med ett 30-tal mycket duktiga ungdomar som ledare under
skolan. Vi genomförde även en Fotbollscamp för de något äldre ungdomarna i
samarbete med Frösö IF och IFK Östersund med gott deltagande.
Vi vill här tacka Janne Edholm och Robert Wassdahl för sitt jobb under
Fotbollsskolan och Daniel Enfors för sitt stora engagemang på Campen.
Resultatmässigt 2021 kan nämnas att Ope tog hem hela 5 st vinster i
distriktsmästerskapen. Dam A, F15, F14, F13 och P16 lyckades alla få hem ett
DM-tecken till byn.
I seriespelet var det ytterst nära att damerna vann serien och kunde ta steget
upp till div 1 men åkte till slut dit med en poängs marginal. Damlaget som
spelade div 3 vann sin serie på ett övertygande sätt och det är bara att buga för
den insatsen.
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I övrigt hamnade herrlaget på en fjärde plats i div 4 och i alla de regionala
serierna/Flick SM (16-17 åringar) hävdade vi oss bra med mittenplaceringar.
Vi hoppas under 2022 att bl.a kunna fortsätta utveckla och implementera
Spelarutbildningsplanen som finns tillgänglig för alla ledare som stöd när
säsongen planeras. I den finns en tydlig spelidé som är baserad på ett antal
principer för strategiska vinster på kort och lång sikt. Där beskrivs också
föreningens coachningsfilosofi för att skapa ett motivationsklimat och ett
prestationsbaserat förhållningssätt.
Ope IF fyller under 2022 100 år och vi har kvalificerat oss för P17 regional och
dito på P16, F17 är med i SM-serien för F17. Sedan hoppas vi förstås under
detta jubileumsår på avancemang för våra seniorlag med nya motiverade
ledarteam.
En stor tacksamhet vill vi slutligen ge till er alla ideella ledare som under ett
komplicerat år visat sig vara lösningsorienterade och bedrivit verksamhet med
Glädje – Kamratskap – Engagemang
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Marknad och event
• 2021 var ett år med fortsatta restriktioner, vilket omöjliggjorde en
uppstart av flertalet evenemang. Det satte också käppar i hjulet för
extern uthyrning.
• På personalsidan blev det lite nyheter när några gamla slutade sina
tjänster och nya tillkom. En helt ny tjänst blev Verksamhetsutvecklare,
som Maud Stålhandske tillträdde den 1 februari.
• Vårt rabatthäfte utvecklades vidare, blev mer innehållsrikt och tog
säljrekord!
• Bingolotto tog också försäljningsrekord, och det med en ganska generös
summa!
• SISU utlyste en tävling där det gällde att hitta nya intäktsmöjligheter, att
tänka utanför ”det vanliga”, och vi fick en bra summa till ett nyfött
projekt som kallas Ope Ungdom. En process med tjejer blev starten och
arbetet dokumenterades i ett magasin. Projektet kommer att fortsätta
2022.
• Tyvärr så genomfördes inte Storsjöcupen detta år heller, vilket ger ett
stort minus i kassan.
• Ope IF hade en hel del sommarjobbare detta år, utöver de som jobbar på
Fotbollsskolan. Alla var tjejer och tillsammans med Maud fokuserade de
på det digitala, filmade och fotade hos våra samverkansparter. De
förberedda och genomförde också aktiviteter på Ope-dagen, samt
bakade till fikaförsäljning.
• Under sommarmånaderna genomförde vi en Padeturnering för
ungdomar och vi träffade projektet Hej Främling för en fotbollsmatch.
Detta är aktiviteter som kan genomföras fler gånger då samverkande
parter tyckte att det var lyckat.
• När sommaren kom så hade vi god min och genomförde en Ope-dag
utomhus på Sportfältet, en tradition sedan länge. Vi hade strålande
väder och tog försäljningsrekord!
• Under augusti fick Maud sällskap på Marknadssidan av Per OA Lundqvist,
som fokuserat ska jobba med att skapa fler samverkansparter och fler
intäktsmöjligheter. När vi i december kollade i backspegeln kan vi
konstatera att det blev en lyckad rekrytering som banat väg för nya
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intäkter och nya relationer ute på marknaden. Det landade i en 40%
ökning av sponsorer/samverkansparter 2021 jämfört med tidigare år!
Vi genomförde en stor avslutning på Torvallen med ca 700 personer på
plats, en siffra att vara stolt över. Lastbil med DJ, grillen igång, aktiviteter
och fika, samt den så viktiga medaljen! Allt genomfördes under en av
damernas fotbollsmatcher och gav betydande försäljningsintäkter.
Danserna som Lejonsson arrangerar kunder genomföras i några
omgångar innan nya restriktioner satte stopp för fler. Det hann bli 5
danskvällar 2021.
Konferenserna lät lysa med sin frånvaro pga restriktionerna, men tre
stycken kunde vi genomföra under hösten innan det blev helt nerstänkt
igen.
En dans anordnades av Parasportföreningen, som även den fick ge vika
för pandemins fortsättning.
Några privata kalas ägde rum under hösten, men tyvärr många
avbokningar även där.
En loppis kunde vi ha i november, men det blev otroligt lågt
besökarantal.

Nya blickar mot en omstart 2022!!
Maud Stålhandske – Verksamhetsutvecklare
Per OA Lundqvist – Marknad
Martin Godenius och Marie Kågeman – Styrelsen
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Diplomerad Förening
Revision och uppdatering av verksamhetens styrdokument är ett ständigt
pågående arbete för att vid varje tillfälle kunna möte Svenska
Fotbollförbundets krav på en Diplomerad förening.

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.

Trygg idrott
Under året har fokus legat på att forma en strategi och att formulera mål för
framtiden. Ett viktigt mål och en stor utmaning har varit att nå ut med att alla
lag ska ha minst en Trygghetsansvarig person i tränarstaben. Ett annat mål är
att alla tränare och ledare ska ha kännedom om föreningens policy,
värdegrund, spelarutbildningsplan och handlingsplan, för att i sin roll verka för
en trygg miljö i lagen. Under året har vi tyvärr tvingats hantera flera incidenter
där våld förekommit. Hur vi jobbar vidare för en Trygg idrott i Ope IF framgår av
verksamhetsplanen 2022.
Vi har fortsatt att samarbeta med Innanförskapsakademin (IA) under 2021. De
har varit värdefulla och bl a hjälpt till med språkstöd. De har funnits med på
föräldramöten och spelarsamtal samt kommer att vara en fortsatt viktig del av
vårt arbete under 2022.
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Ope Bingo
På grund av Pandemin kunde vi inte starta bingospelet förrän den 4 juli 2021.
Vid starten fick vi spela bilbingo för max 500 personer, och vi fick vara 100
personer inne, men vi fick hålla personerna åtskilda under första tiden. Vi hade
alla restriktioner på plats med att hålla avstånd, handsprit och markeringar på
golvet inne.
Eftersom vi hade tillstånd att spela Bilbingo av polisen och Länsstyrelsen, fick
Ope IF och Bingoföreståndare Carin Burman besök från Länsstyrelsens
kontrollant i slutet av juli, där vi reviderades på stort antal punkter. Vi klarade
denna inspektion med bravur och fick bara en anmärkning att vi inte hade
dokumenterat alla åtgärder skriftligt. Det åtgärdades omgående.
Bilbingospelet under sommaren och hösten utvecklades på ett bra sätt, och
Bingospelets omsättning närmade sig nästan till samma nivå som 2019.
Pandemin började ge sig tillkänna igen i november/december och antalet
bingospelare minskade vecka för vecka. Sista bingospelet körde vi den 12
december 2021.
Bingoomsättningen för 2021 blev 1 584 096 kr mot ett normalår på 3 400 000
kr.
Spelinspektionen förlängde den 1 november 2021 vår dispens för vår
dragutrustning (Dragaren 4) till 31 december 2022.
Gamla och nya bingospelare är hjärtligt välkomna igen till Furuparken att spela
bingo när vi åter startar upp igen söndagen den 13 mars 2022. Vi kommer att
informera om detta i god tid före i tidningar och sociala medier.

Furuparken mars 2022
På uppdrag: Jan Holm, ekonomresurs
Carin Burman, bingoföreståndare
Lena Terneblad, Mats Hellqvist, Laila Nilsson
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