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1 ÅRET SOM GÅTT 

Vi hade hoppats att vi till verksamhetsåret 2021 hade kunnat lägga Covid 19 och pandemin bakom 

oss,  men tyvärr påverkade den oss även detta år. Från början hade vi stora förhoppningar om en 

vanlig fotbollssäsong och (efter ha blivit tvungna att ställa in Bullerby Cup 2020) att vi återigen skulle 

få sätta guldkant på sista helgen i juli för så många människor. Trots våra förhoppningar så blev 

återigen vårsäsongen inställd för både barn och vuxna och till slut fick vi även beskedet från 

Riksidrottsförbundet om att Bullerby Cup 2021 inte kunde genomföras. 

Självklart har det lett till mycket besvikelse bland både spelare, föräldrar och publik men vi har även i 

år försökt fortsätta ha fokus på det vi kan påverka och genomföra på ett tryggt sätt. Mycket tack 

vare den inställningen hos både föreningen och bland våra ledare har vår verksamhet inte tappat 

utövare under en så utmanande tid som en pandemi är för oss flesta. Det är vi oerhört glada, stolta 

och tacksamma för. 

Efter första året med pandemi har Vimmerby IF numera bara en person anställd på kansliet, i rollen 

som verksamhetsansvarig. För att effektivisera har föreningen under året också digitaliserat 

ekonomin vilket vi hoppas och tror kommer att underlätta administrationen på både kort och lång 

sikt. Vi lanserade även en ny hemsida för alla gäster som besöker oss via webben, där vi tydligare 

försöker presentera vår verksamhetsidé och våra samarbetspartners som gör vår verksamhet möjlig. 

Ekonomin har varit tuff att hantera i takt med att intäkterna minskat. Arbetet med besparingar 

under fjolårets pandemi-år har gjort att vi ändå känt en stabilitet under den nya smalare 

organisationen, och varje krona som vi sedan kan satsa kommer att gå till att fortsätta utveckla vår 

egen fotbollsresa från uppstart till seniorlag. Under hösten hade styrelsen möte med delar av vår 

fotbollsverksamhet som ytterligare stärkte oss i våra verksamhetsidéer. 

Efter våren kom matcherna åter igång för alla våra lag. Herrlaget tappade under våren sin 

huvudtränare Johan Karlsson-Thörndal efter ett par säsongen i föreningen och nya assisterande 

tränaren Patrik Gunnarsson fick snabbt ta rollen som huvudtränare. Något han gjort med bravur där 

han och damlagets dito Mikael Rinaldo gjort goda insatser och finns med föreningen in i nästa 

säsong. Förhoppningen är att båda lagen ska stå starka med en bra mix av unga och äldre där målet 

är att herrarna ska nå förbundsserierna igen och vårt damlag ska vara en stark kraft i minst div.2. 

På ungdomssidan ligger fokus mer på utveckling än på resultat, men flera lag har vunnit sina 

respektive serier och tycker nog att det är roligare att vinna än att förlora oavsett om det mäts i en 

tabell eller inte. 

Vi kliver in i framtiden med tillförsikt och fortsätter att lägga nya pusselbitar för att ständigt förädla 

en trygg fotbollsverksamhet för alla med fokus på gemenskap, glädje och utveckling! 



 

1.1 SUMMERING AV ÅRET 2021 

 

Våren 

Pandemin stökar till det och många arrangemang ställs in. Föreningens lag tränar på men allt annat 

ligger nere.  

Första digitala årsmötet i VIF:s historia genomförs den 24/2. 

Ny startsida på hemsidan och koncept för föreningen med syfte att förtydliga våra fotbollsresa 

lanseras med vår nya slogan “vi släcker inga stjärnor” 

I slutet av Maj tas beslut om att återigen ställa in Bullerby Cup. Klipp från infon på Facebook: 

“Bullerby Cup-organisationen har under flera månader varit i ständig kontakt med våra ansvariga 

förbund, Folkhälsomyndigheten och det lokala smittskyddet. Tyvärr har vi nu fått ett definitivt svar 

att Bullerby Cup inte kommer att kunna genomföras 2021 utan flyttas till samma helg, 28-30/7 

2022.” 

Sommaren 

Efter lång väntan får vi återigen spela matcher och  seriespelet sätter igång den 1 juni.  

Till stor glädje genomför vi  en Corona anpassad Fotbollsskola under vecka 25.  150 fotbollsugna 

deltagare tränas av 25 taggade ledare från våra äldre ungdomslag. 

Under vecka 26 arrangerar vi Sommarlovsfotboll i Källängsparken. 

Hösten 

I september genomförs föreningens viktigaste aktivitet, uppstarten av en ny årskull. Denna gång är 

det barn födda 2015 som kommer med i vår gemenskap. 

Under höstlovet genomförs en futsalskola. Ett 60-tal spelare uppdelade i olika grupper deltog under 

veckan. 

11:e nov  Agnes Karlsson och Jonna Eriksson som under säsongen blivit uttagna till landslagsläger 

tilldelas Sparbanksstiftelsens ungdomsstipendie. För oss som förening är det här en form av kvitto på 

vår verksamhetsidé. 

I samband med seniorlagens avslutning i mitten av november delas priser ut till årets spelare som 2021 

blev Julia Rosin och Knut Gunnarsson och till årets juniorer 2021 utsågs Molly Levin och Christofer Borsiö. 

Till årets ungdomsledare utsågs Ola Hirte. 

Vimmerby februari 2022 

 Styrelsen I Vimmerby IF 

 



2 STYRELSE OCH STYRELSEMÖTEN 

Ordförande  Stefan Bragsjö 

Vice ordförande Örjan Lundqvist 

Kassör   Budo Ericsson 

Ledamot  Victoria Lundgren 

Ledamot  Daniel Gustafsson  

Ledamot  Urban Kennmark 

Ledamot   Johan Hoffstedt 

Ledamot  Emma Blixt 

Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under verksamhetsåret 2021. 

 

3 ORGANISATION OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETSGRENARNA 

Vimmerby IF är dess medlemmar. Ingen äger en idrottsförening, utan driften sköts av de som är 

medlemmar i föreningen. Därför är det väsentligt att all verksamhet är genomlyst och öppen för alla 

medlemmar och övriga intressenter.  

3.1 FOTBOLLSUTSKOTT 

3.1.1 Damutskott 

 

Utskott: Håkan Ericsson, Victoria Lundgren, Torbjörn Gustavsson 

Försäsongen drog igång med cirka 40 tjejer i träning. Förhoppningar fanns att det skulle kunna bli en 

normal säsong med seriespel som vanligt, men Covid-19 tänkte inte ge sig. Vårsäsongen blev en 

enda lång försäsong och matcherna kom inte igång förrän vid midsommar. Vårt tränarteam med 

Mikael Rinaldo, Karin Hillström, Håkan Ericsson, Lasse Gustavsson och Budo Ericsson gjorde ett 

fantastiskt jobb med att hålla tjejerna motiverade. Träningarna blev en frizon när mycket annat blev 

inställt och många studerade och jobbade hemifrån. 

Seriespelet blev enkelserier och vi spelade fin fotboll med fortsatt satsning på våra egna spelare. Vi 

har påbörjat en generationsväxling och det kommer att ta ett par säsonger innan alla växt in i sina 

nya roller. Det positiva är att flera av våra spelare som lämnat VIF fortsätter sin fotbollskarriär i 

andra klubbar. 

A-laget spelade till sig en 3:e plats i div II. Vi hade häng på topplaceringen länge, men enkelseriens  

lottning gjorde att vi fick både seriesegrarna Tjust och seriens 2:a Eksjö på bortaplan, vilket kan ha 

påverkat. 

B-laget blev 5:a i div III, med bara två förluster och utvecklande spel mot i många matcher ganska så  

tungt och rutinerat motstånd. 



C-laget blev 3:a i div IV, med bara en förlust. Ett mycket bra resultat av våra yngsta seniorer. 

Årets spelare: Julia Rosin 

Årets junior: Molly Levin 

Årets guldsko (bästa målgörare i div II): Nathalie Johansson 

3.1.2 Herrutskott 

Utskott: David Lindgren, Urban Kennmark, Johan Bengtsson, Weine Juneskog, Håkan Carlsson, 

Christoffer Lätt, Oskar Nilsson 

Återigen förändrades förutsättningarna under löpande säsong beroende på pandemin. Inställd 

vårssäsong och en huvudtränare som klev av och ledde till att nye assisterande tränare Patrik 

Gunnarsson tog över som huvudtränare och till sin hjälp fick Christer Eriksson som är en välkänd 

ledarprofil i föreningen. 

Även underlaget bidrog till förändringar där spelare drog på sig skador och där konstgräset på Ceos 

gjorde det svårt att spela fotboll vilket ledde till att herrarna började träna på naturgräset och spela 

flera av sina hemmamatcher i Storebro. 

Efter förutsättningarna gjorde laget en klart godkänd säsong i toppen av div. 4, många nya spelare 

tog stora steg som ska byggas vidare på under kommande säsong. 

3.1.3 Akademi och Små Lirare 

Utskott: Urban Kennmark, Jerker Hultqvist, Ulrika Nilsson, Daniel Gustafsson, David Lindgren och 

Karin Hillström. 

Återigen har väldigt många nya barn från årets förskoleklass börjat spela fotboll och vi har utbildat 

nya föräldrar till ledare enligt Svenska fotbollsförbundets material och föreningens värdegrund. Över 

50 barn födda 2014 började med fotboll under 2021 med ca 10 nya ledare utbildade. Det ger oss en 

fantastisk grund att stå på i vår verksamhet att så många väljer att börja. I år höll 

verksamhetsansvarige uppstarten för barn 2015 tillsammans med duktiga ledare från årets 

Fotbollsskola och där verksamheten ska gå igång med utbildning av ledare under 2022. 

Vi har i år fortsatt vår verksamhet för ungdomar, 13-18 år, genom att erbjuda extraträning för alla 

som vill efter egen ambition. Ett behov av ökad kvalité, nya röster och mer träning ska 

förhoppningsvis leda till mer stimulerande verksamhet som får fler att fortsätta längre och på lång 

sikt bättre utbildade spelare i våra representationslag. Ca 30-40 ungdomar valde att i år träna ett 

extrapass varje vecka tillsammans med Peter Hellenstierna, Nicklas Johansson och David Lindgren. 

Arbetet märks av när spelarna sedan närmar sig spel i seniorlagen vilket också är en dela av 

poängen, av få med oss fler och bättre utbildade spelare hela vägen till seniorfotbollen. 

Extraträningen i form av eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år fick stryka på foten p.g.a. 

restriktioner, förhoppnings uppstart igen under 2022. 

Flera lag vann sina serier vilket så klart är kul även om vi även i ungdomsserierna försöker ha fokus 

på utveckling och delaktighet. Men att vinna matcher och hela serier är en uppskattad bonus för 

många. Under våren spelades inga matcher p.g.a. pandemin men vi höll igång med träning och 

internmatcher så mycket vi kunde. Länge såg Fotbollsskolan på sommaren också hotad ut men 

kunde till slut genomföras i anpassad och trygg form i egen regi med rekordmånga deltagare. 

Duktiga ungdomar i och runt föreningen utbildades som ledare och gjorde ett fantastiskt jobb med 



barnen vilket gör att många kommer vilja delta även nästa år. Även övriga lovverksamheter under 

året har varit uppskattade och välbesökta. 

3.2 BULLERBY CUP 
Leif Carlsson, Nicklas Johansson, Kjell Andersson, Peter Ståhl, Daniel Nestor, Linda Södergren, Stefan 

Ebbesson, Kenth Karlsson, Örjan Lundqvist, Kjell Carlsson 

I början av maj tvingades vi ta ett beslut med anledning av den rådande pandemin för andra året i 

rad – Bullerby Cup ställs in. Det var ett sorgligt och tråkigt besked som skickades till de lagen som var 

anmälda till turneringen. 

Organisationen kring cupen står redo för att kunna arrangera en ny turnering under 2022. Detta är 

möjligt tack vare våra funktionärer som gör fantastiska insatser. Vi vill också framföra ett stort tack 

till Södra Vi IF, Storebro IF och Frödinge/Brantestad SK för deras arbete med förläggning på 

respektive orter. 

3.3 FOTBOLL FÖR ALLA 
Ledare: Budo Ericsson, Daniel Johansson 

Fotboll för Alla-gruppen drabbades även den av pandemins effekter, både höstens och vårens 

sammandragningar blev inställda pga restriktioner med större samlingar, det vi kunde göra var att 

träna vidare med beaktande av restriktionerna, det gick bra, ingen kom sjuk, alla hade egna flaskor, 

handsprit, avstånd osv.  Dock stängdes regionens idrottshallar för träning så vi fick börja träna ute 

mycket tidigare än vanligt, vi kom ut redan i mitten av mars.  

Vi kunde ha ett matchutbyte med Eksjö och Oskarshamn, båda på hemmaplan. Vi försökte med fler 

utbyten med enstaka träningsmatcher men alla blev inställda pga pandemin, dessutom svårt att 

hitta motståndare inom rimligt avstånd. Inomhussäsongen började i mitten av november. Veckans 

träning och det sociala sammanhanget med att vi träffas och umgås är för många veckans höjdpunkt 

så vi har haft hög närvaro trots pandemin och att många är i riskgrupper, men vaccin och sunda 

förhållningssätt till förkylningar och symptom har hjälpt gruppen mycket. 

Vi har fruktansvärt kul tillsammans under hela säsongen, det är därför så många av våra spelare 

fortsätter spela år efter år. Vi har fått enstaka nya spelare. Vi har spelare i åldern 14–39 år alla med 

någon form av funktionsnedsättning. Förutom träning året runt och erbjuder vi en gemenskap och 

personlig utveckling för alla på varje enskild spelares villkor. Fotbollen har blivit FFA-spelarnas sätt 

att få ett rikare liv med större umgänge och stor utveckling av jaget. Resultaten är oviktiga där man 

tävlar i divisioner för att möta jämbördiga. Medaljer har ändå kommit i takt med utvecklingen. Detta 

VIF-lag måste ses och framförallt umgås med för att få förståelse för vad fotbollen betyder för dem. 

Laget är klubbens bästa ambassadörer för vårt varumärke och motto att alla ska får vara med.  

Årets kompispris gick till Anton Karlsson-Wainebro som sällan missat en träning eller en match och  

som uppträder synnerligen bra på planen och på träningarna.  

Vi fick en väldigt fin julklapp av Materialmännen dec 2020 som skänkte 10 000 kr som är öronmärkta 

för att laget ska kunna genomföra en tränings- och matchresa när pandemin har släppt. Vi hade 

planer för det nu vid jul och nyår då vi skulle på en cup med övernattning, men den blev också 

inställd pga pandemin. Vi sikar på att genomföra en resa under våren istället.  



Budo har varit med på fysiska och digitala möten kring para-fotbollen i Småland och det ska nu 

genomföras unika sammandrag för enbart småländska lag 2022, tidigare har vi deltagit i den sk 

Östgötaserien tillsammans med Huskvarna.  

3.4 SOCIAL VERKSAMHET 
Föreningen har inte haft några stora projekt aktiva under 2021 men har ändå lyckats fortsätta 

mycket av det viktiga arbete som vi bidrar med i kommunen. Det stora arbetet gör vi så klart på 

daglig basis i våra stora fotbollsgrupper som våra ledare tar hand om men utöver det har vi också 

arbetat med: 

TjejTruppen/Asllani Court: Vilande p.g.a. pandemin. 

FotbollsAkademi: Vilande p.g.a. pandemin. 

Praktik/arbetsmarknad: En person har under året kunna växla praktik till arbete 50% under 2021 i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Vi ser fram emot nya projekt och satsningar under 2022. 

4 ÅRETS UTMÄRKELSER 

Utdelning av förtjänsttecken och juniorpriser på årsmötet i februari 2021: 

Pris till årets juniorer delades ut till Molly Levin och Christoffer Borsiö. 

Guld Med Lagerkrans 750 p tilldelades: 

Nr 29 Håkan Ericsson 

Nr 30 Håkan Carlsson 

 

Guldnål 600 p: 

Nr 101 Stefan Ebbeson 

 

Silvernål 400 p: 

Nr 190 Ulrika Nilsson 

Nr 191 Hanna Ericsson 

Nr 189 Jonas Fors 

 

Bronsnålar (300 p) tilldelades: 

Nr 287 Jörgen NIlsson 

 

Medlemsantal 



 

Medlemstaxorna för 2021 fastställdes av årsmötet till 

följande:  

Medlemskap/Stödmedlemskap oavsett ålder: 200 kr per år. Aktivitetsavgifter för 2020: Ungdom 10–

17 år: 200 kr per år. Vuxna 18 år och äldre: 400 kr per år. 

Vi hade vid årets slut 897 betalande medlemmar. 

5 EKONOMI  

Åren går men frågan är om inte de två senaste 2020 och 2021 varit de mest tuffa, inte 

resultatmässigt för fotbollsverksamheten men vi tänker ju ekonomiskt där pandemin plockat bort 

våra säkra mångmiljoninkomst från vårt flaggskepp Bullerby Cup. Fanns med tanke på pandmiläget 

inga andra val än att ställa in även 2021, trots läget hade vi över 200 anmälda lag. 

Folkhälsomyndigheten hade vi täta kontakter med liksom RF och andra aktörer kring covid-

restriktionerna.  Vi tog omvälvande beslut om uppsägningar av personal hösten 2020 och de 

anställda som berördes fick gå hem vid årsskiftet 201231. Tungt beslut som vi var sömnlösa kring 

men tack vare det beslutet och många andra som togs under 2020 har vi överlevt ekonomiskt. Sen 

ska vi givetvis tacka de politiska stödbeslut som skapats kring pandemins effekter på samhället och 

oss i den ideella sektorn. Vi har haft stöd av Skatteverket (omställningsstöd), permitteringsstöd från 

Tillväxtverket och evenemangsstöd från RF. Vi vann en tvist mot just Tillväxtverket som tyckte vi 

missat en återrapportering, men vi fick rätt i Förvaltningsrätten.  

Föreningen har passerat hundra år men är fortfarande vital och livskraftig. Trots många ekonomiska 

och sportsliga svåra nödår har klubben alltid klarat kriserna. Idrotten har alltid varit högst på 

agendan men utan god ekonomi blir det heller ingen idrott. Klubben har de senaste trettio åren haft 

en ekonomi i balans, dvs utan skulder och gamla förluster. Detsamma gäller nu efter 2021 års 

bokslut.  

 

Senior- och ungdomslagen fick ju bara spela en halv säsong även 2021 och delvis med 

publikrestriktioner på läktaren, vi tappade intäkter där. Vi överlevde tack vare att vi har kontroll på 

likviditet och soliditet, det egna kapitalet är fortfarande stabilt, likviditeten sattes dock på prov. 

Styrelsens och ekonomifolkets välstrukturerade och tidiga arbete med en åtgärdsplan redan i mars 

2020 och fram till dags datum har gett de effekter klubbkassan behövde, Ekonomistyrningen hade 

inför 2021 fokus på:  

- Bibehålla sponsorintäkterna på samma nivå, vilket lyckades, tacka alla ni som stöttat oss 

- Hitta en gemensam struktur och transparens för arvodering i dam och herrtrupperna 

- Fortsätta med klokt kostnadstänk över hela förening, men inget skulle drabba driften av 

fotbollsverksamheten för våra barn och ungdomar 

Pandemin har krävt särskilda insatser, med tanke på tappet av ett inställt Bullerby Cup även 2021, så 

har vi med järnvilja och tålamod lyckats hålla VIF-skutan flytande och även styrt mot nya mål, tack 

alla som bidragit.  

Vårt resultat blev plus detta tack vara evenemangsstödet från Riksidrottsförbundet. Nu kan vi 

fortsätta färden mot 2022.  

Män 577 

Kvinnor 362 



6 MÅLUPPFYLLELSE KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Kommunens idrottsföreningar har sedan tiotalet år tillbaka varit skyldiga att arbeta för att 

nedanstående att-satser är uppfyllda. Detta för att kunna erhålla kommunala bidrag. De kursiverade 

raderna är vad VIF genomfört på varje enskilt område.  

att föreningen ska bedriva en alkohol-, tobak-, drog- och dopingfri ungdomsverksamhet samt betona 

ledarnas ansvar som förebilder.  

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Ingår i de ledar- och spelutbildningarna vi genomför tillsammans 

med SISU. Vi är noggranna och tydliga i vår dialog kring detta, ett nytt dokument offentliggjordes 

våren 2015, dokumentet uppdateras och levandehålls vid större ledarsamlingar.  

att föreningen ska allmänt verka för ett alkohol-, tobak-, drog- och dopingfritt samhälle 

VIF:s arbete med att uppfylla detta: se ovan 

att främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i föreningen 

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Sker fortlöpande i vårt sätt att driva klubben och den sociala 

fostran som föreningsliv ger. Ungdomsråd inrättades våren 2015 och har årligen 3–4 möten som gett 

effekt ibland annat bättre träningstider för ungdomslagen i bollhallen. Ungdomsrådet har även fått 

medial uppmärksamhet och rådet är nu en naturlig del i föreningens demokratiska gång.  

att främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen. 

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Vi gör ingen skillnad på kön, etnicitet, funktionshinder eller 

religion. Alla är välkomna, varför epitetet ”Fotboll För Alla” stämmer till 100 %. Inkludering är en 

självklarhet för vår klubb. Vi jobbar efter att minimera trösklarna in i föreningslivet, låga 

medlemsavgifter och många evenemang för ungdomar som är helt gratis.  

att medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar. 

VIF arbete med att uppfylla detta: Vi uppmuntrar till egenträning och framförallt till 

dubbelidrottande, vi kräver inte att ungdomar ska välja idrott. Vi driver skolprojekt på just dessa 

områden. Vårt eftermiddagsfritids där fotboll, läxläsning, mellanmål och andra sidoaktiviteter 

funnits på programmet har permanentats och är helt avgiftsfritt vilket gör att vi inte stänger någon 

ute från deltagande. Lovaktiviteter på sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullovet har blivit 

verklighet vilket medfört att vi gett våra äldre ungdomsspelare ovärderlig ledarvana och en trygghet 

i att vara ansvarig för verkliga projekt.   

att engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta mångfaldsperspektivet 

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Se ovan och även med stöd av de sociala projekt föreningen 

driver. Vi har engagerat oss hårt och med stor ödmjukhet och värdighet med de nyanlända och för de 

ensamkommande pojkarna som placerats i kommunen. Alla får vara med och prova på att träna och 

spela fotboll. Särskild insats har skett mot tjejer med invandrarbakgrund, där Kosovare Asllani är 

ambassadör.  

att arbeta aktivt för att minska segregeringen i samhället. 

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Vi jobbar med både stora och små integrationsprojekt som 

stödjer detta mål. Finns dokumenterat på flera platser i denna verksamhetsberättelse. Mötesplats 

Bullerbyn och Mötesplats Ceos är ett led i detta. Vi har öppna dörrar för alla.   



att informera kring problemen med spelmissbruk.  

VIF:s arbete med att uppfylla detta: Vi har de senaste åren inte aktivt sålt lotter, vi informerar om 

riskerna under våra spelarutbildningar.  

 

Vimmerby i februari 2022 

 

Stefan Bragsjö   Örjan Lundqvist  Budo Ericsson  Victoria Lundgren 

 

 

Urban Kennmark  Daniel Gustafsson Johan Hoffstedt  Emma Blixt 


