Södertälje Sportklubb

Verksamhetsberättelse 2018-2019

SSK Årsberättelse
Södertälje Sportklubb bildades 1902 och har sedan dess verkat för att få Södertäljes medborgare i rörelse i en mängd
olika idrotter. Föreningens A-lag har vunnit 7 SM-guld sedan hockeysektionen etablerades 1925. SSK:s idrottsverksamhet
består i dag av ishockey och konståkning. Totalt är cirka 600 barn, ungdomar och seniorer aktiva i föreningen. Den kommersiella verksamheten omfattar bl.a. matcheventverksamhet, restaurang, konferenser och event.

Uppdrag

Södertälje Sportklubb bidrar aktivt till att barn, ungdomar och vuxna får utöva och engagera sig i idrott vilket ger välbefinnande,
motion, positiva hälsoeffekter och social samvaro för boende i Södertälje med omnejd. Södertälje Sportklubb bidrar också till
att förstärka Södertäljes och Södertälje kommuns varumärke samt verkar för att vara en omsorgsfull lokal aktör som är starkt
bidragande till lokalsamhällets utveckling och välmående.

SSK:s kärnvärden: Hälsa, mod och kraft

Hälsa – Föreningen ska sätta Södertäljes medborgare i rörelse och främja lokalsamhällets hälsa både på individ- och
samhällsnivå. Alla verksamma medlemmar skall föregå med gott exempel. I vår verksamhet ska vi bidra till en sund och
aktiv livsstil hos individen såväl under som efter den aktiva tiden i verksamheten. En SSK:are är alltid en god förebild.
Mod – Föreningen ska genomsyras av en strävan efter att komma framåt och uppåt. Vi är inte rädda för att testa nytt, att
våga sätta höga mål och prova nya vägar för att komma dit. Vi vågar stå upp för varandra och vara uthålliga i vår strategi.
En SSK:are är alltid en person som vågar.
Kraft – Föreningen verkar mot enighet och strävar efter att skapa en kultur som svetsar samman alla delar i verksamheten
till en gemensam positiv kraft där alla känner delaktighet och tar ansvar för helheten. SSK gör mig till en stark individ, och
mitt lag gör mig ännu starkare. En SSK:are är aldrig ensam.
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Ordförande har ordet

Klubbdirektören har ordet – Har verkligen ingenting hänt?

Nej, herrarnas a-lag nådde inte målet ”Topp 4” denna säsong. Men låt mig se tillbaka några år.

Under den gångna säsongen och än tydligare efter mitt aktiva val att efter snart fem år som KD i SSK avsluta mitt uppdrag
har en del röster hörts i sociala medier:
– ”ingenting har ändå hänt”
Är det verkligen så?
Har verkligen ingenting hänt sedan sommaren 2015?

Jag tillträdde som ordförande sommaren 2015. A-laget hade precis degraderats till division 1. Besvikelsen var stor.
Föreningen behövde en omstart. Något som innebär tålamod, hårt arbete och stort hjärta – av alla. Tillsammans. Då sattes
en femårsplan framåt.
Då var kansliets resurser avskalade. Hygienfaktorer som fungerande telefonväxel, samlad statistik på aktivas utveckling,
telefonlistor på funktionärer mm fanns knappt. Biljettsystem och hemsidor kopplat till HA slutade att gälla, nya avtal
tecknades. Ekonomin var halverad jämfört säsongen innan.
Då hade arenan precis sålts till kommunen, utan avtal angående hyra, drift och kommersiella villkor. Dessutom tillkom
övertagande av driftpersonal. Arenans namnbärare Axa fanns ej kvar, bara takskylten. Gamla skattemål oroade. Arenan
saknade ventilationssystem. Upplevelsen på matcher och event begränsades av dåligt mediasystem exv. jumbotroner. Kök
var undermåliga och vissa delar utdömda. Ingen drev restaurang och kiosker. Kassasystemen var kassa och begränsade
försäljningen. Den enda hissen var opålitlig. Isytorna otillräckliga och övriga träningsmöjligheter begränsade. Alla kämpade
på med de förutsättningar som fanns. På sikt ohållbart och förändring därför nödvändig.
Idag är det mesta åtgärdat. I arenan kommer även ett nytt wifi snart på plats vilket kommer stödja en bättre upplevelse på
plats samt aktiva erbjudanden. SSK-TV för aktuell information kompletteras nu med broadcast för matchsändning för alla
åldrar eller andra event. När det gäller isytorna pågår fortsatt arbete med kommunen, som inom kort ska presentera
planerna för arenaområdet. I arenan pågår arbetet att forma ”SSK-känslan” där historia och framtid möts. Ekonomin är åter
i nivå med säsongen 2014/15. Den har fördubblats.
Då fanns knappt några aktiva flickor eller spelande damlag. Konståkarna kämpade för tränare och tider. Hockeygymnasiet
bedrevs på dispens. Ungdomshockeyn behövde revidera ”Röda tråden” och Juniorlagen och spelarna, liksom A-laget,
förväntades nå bättre resultat och högre höjder.
I dag samarbetar SSK konståkning med andra kommuner för bättre träning. Vi har rekord i antal aktiva hockeyflickor och
Damerna kvalade i år till SDHL. SSK tjejhockey är nu ett begrepp. Sannolikt görs de första intagen till ett lokalt tjejhockeygymnasium i höst. Vårt hockeygymnasium för killar har kommit att bli ett av det mest sökta i Sverige. Fler juniorer har spelat
i a-laget och landslag. Tusentals timmar har bidragit till ett nytt ungdomsprogram. Utbildning av aktiva, föräldrar och ledare
har genomförts. Vårt värderingsarbete har vidareutvecklats med hjälp av till exempel projektet ”No pain, more gain” i
samarbete med Juventas ungdomsjour. Varje vecka ses nya grupper på is i vårt integrationsarbete. En ny Istids-app finns nu
för att digitalt planera istider. Ett digitalt utvärderingsprogram för aktiva inom ungdom har genomförts för att kunna arbeta
med förbättringar där så behövs.
SSK som förening spelar stor roll för enskildas utveckling och för Södertäljes välmående. Vår verksamhet och Scaniarinken
bidrar till att världar möts. Vi är en viktig samhällsbärare. Sporten förenar, engagerar och berör. När laget sätts före jaget,
blir styrkan tillsammans - samhörighet och stolthet. Med det kommer framgång. Under alla år sen omstarten 2015/2016 har
vi uppnått det som avsetts. Denna säsong är det missade målet att nå topp-4 för a-laget undantaget.
Det är vi tillsammans som gjort dessa år. Jag önskar SSK fortsatt lycka till samt riktar ett stort Tack till:
- Fans, supportrar, partners och sponsorer som varit med i med- och motgång.
- Funktionärer, ledare och aktiva som ger av sin tid och stöttar året om.
- Gamla SSK och Supporterklubben vars engagemang aldrig sinar.
- Alla medarbetare som slitit i tid och otid.
- Mats Pernhem, utan dig är det svårt att tro att denna återhämtning av föreningen och klubben varit möjlig.
Catharina Elmsäter-Svärd
Ordförande SSK

Undertecknad tillträdde formellt tjänsten som klubbdirektör i december 2014, med en tydlig utfästelse från den dåvarande
styrelsen att kommande säsong skulle Södertälje SK åter vara i SHL. Men verklighetens resa blev något helt annat…
Efter säsongen 2014/15 kunde vi istället konstatera att Södertälje SK för första gången blivit degraderade till tredje
divisionen med en ekonomi i fritt fall, missnöje och ilska från supportar och partners, förlorat förtroende hos kommunen,
medarbetare i stor osäkerhet och en organisation i allmän oordning samt många arbetssätt/metoder som tillhörde det
förgångna.
Bland många frågor som omedelbart behövde hanteras var tex avsaknaden av ett arenanamn. En ofullständig arenaförsäljning
hade nyss genomförts men där tex hyreskontrakt, avtal för kommersiella rättigheter, arenadriftsavtal och annat saknades.
Samtal inleddes med Scania, en av föreningens viktigaste partner genom alla tider, och arenan kunde säsongen 2015/2016
återfå sitt rättmätiga namn, Scaniarinken. Via positiva förhandlingar med Södertälje kommun kunde också bra förutsättningar
och villkor skapas för föreningens fortsatta verksamhet.
Föreningen riskerade vidare att tappa NIU-status för hockeygymnasiet, ingen operatör fanns av kiosk- och restaurangverksamheten och ett antal skatteärenden väntade dessutom på hantering på olika rättsnivåer.
Listan av tuffa utmaningar kan göras lång, men mitt i alla frustation fanns också en medvetenhet och ett brett stöd för att
något nytt och hållbart måste växa fram för att Södertälje SK åter skall bli en långsiktigt framgångsrik förening som är sin
ursprungliga mission trogen. I mitt första ”KD har ordet” till årsmötet 2015 formulerades följande färd- och målbeskrivning:
- En möjlighet för SSK att återskapa en förening med ett långsiktigt starkt fokus på utbildningsverksamhet 		
		 grundat på sunda och framgångsrika värderingar samt att vara en aktiv social aktör i Södertälje.
		 Alltid med den tydliga sportsliga målsättningen att så snart som möjligt åter spela i de högsta serierna.
Södertälje Sportklubb har ett ansvar att, såväl i Södertälje som i regionen och i hela övriga hockeysverige, bedriva en
verksamhet som välkomnar alla, har en hockeyutbildning av högsta kvalitet samt en ekonomi i balans. Allt baserat på sunda
humanistiska kärnvärderingar. Bland många aktiviteter den ”första” sommaren som markerade starten på den nya resan
så myntades tex begreppet ”Framåt och uppåt….” samt att besluts togs att föreningen återigen skulle spela i de blågula
matchtröjorna.
SSK Ungdom
När jag nu har möjligheten att blicka lite tillbaka kan jag konstatera att vi gemensamt lyckats genomföra ett stort antal förändringsoch utvecklingsprojekt inom föreningens viktiga ungdomsverksamhet de senaste åren. Ett projekt värt att nämna är ”omtag
inom SSK ungdom” där vi tillsammans med berörda inom föreningen och varje årskull samt ett antal externa partners
reviderade och förnyade riktlinjer och arbetssätt inom barn – och ungdomsverksamheten. En välbehövlig anpassning i tiden.
Med föreningens nya riktlinjer säkerställer vi att Södertälje SK fostrar och utbildar goda samhällsmedborgare och duktiga
hockeyspelare. Utvecklingsarbetet bidrog och bidrar till ökad delaktighet, tydlighet, nyttjande av och ökad kompetens, en
effektivare vardag som ger och bidrar med positiv energi. En viktig grundsten i arbetet att etablera och införa en levande
”förbättringskultur” inom föreningen som bygger på att stötta varandra i med och motgång. Där vi alla är goda ”förebilder”
för varandra och där vi vågar misslyckas för att kunna lyckas.
Under den senaste säsongen inom SSK ungdom har vi, som en av få inom svensk hockey, infört en digitaliserad ungdomsenkät,
där varje spelare anonymt får svara på ett antal frågor för att löpande bättre kunna utvärdera verksamheten för att därefter
kunna initiera rätt förbättringsåtgärder inom varje årskull och för verksamheten i allmänhet. Undersökningen genomförs
tillsammans med Resolvia, ett externt undersökningsföretag, för att på bästa sätt säkerställa objektivitet och kvalitet i
undersökningen.
SSK ungdoms interna utbildningsverksamhet har fortsatt att växa och vi har den gångna säsongen genomfört över 3 500
utbildningstimmar för spelare, ledare och föräldrar. SSK samarbetar sedan länge med flera viktiga partners i det övriga
civilsamhället såsom tex Södermanlands idrottsförbund/SISU och Södertälje ungdomsjourer i flera av dessa utbildningar.
Föreningen genomför via SSK ungdom ett stort antal återkommande aktiviteter tillsammans med flera av kommunens skolor,
allt ifrån huvudansvaret för hockeyprofil-klassen på Rosenborgskolan, för att tillsammans med Ronna- och Blombackaskolan
erbjuda skridskoskola för nyanlända barn i BST rinken via integrationsprojektet ”Ny på is”. Ett femtiotal elever har varje
torsdag i flera års tid fått möjlighet att besöka och pröva på att åka skridsko tillsammans med engagerade tränare och a-lags
spelare. Att lära sig åka skridskor ska vara roligt och inspirerande och ”Ny på is” ger därmed fler möjlighet att lära känna
föreningen och vår härliga idrott.
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SSK ungdom engagerar fortsatt över 150 ideella ledare, vilket är en förutsättning för att kunna aktivera föreningens cirka
600 ungdomar, inom ishockey och SSK konståkning. Över 400 matcher spelas i Scaniarinken under en säsong vilket också
förutsätter ett stort stöd från vuxna/föräldrar. Kärnverksamheten inom Södertälje SK är helt beroende av omfattande frivilliga
och ideella insatser. Ett stort tack till er alla som gör detta möjligt!
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SSK Tjejhockey
Vidare värt att påminna om är den särskilda satsning som har skett och årligen sker på SSK tjejhockey där vi sommaren 2015
enbart hade en handfull aktiva spelare medan vi nu kan räkna in ett 100-tal registrerade spelare, fyra SSK-lag i seriespel, ett
begynnande juniorlag samt ett damlag som hotar uppåt mot SDHL. Den kommande säsongen har vi också startat ett lokalt
hockeygymnasium med särskild inriktning för tjejer och det planeras vidare för en ny försäsongsturnering i månadsskiftet
augusti/september likt den för herrarna nu etablerade och lyckade Skoda Trophy-turneringen.
SSK tjejhockey hanteras än så länge inom ramen för SSK ungdoms organisation, men är självklart nu redo för nästa steg.
SSK Junior
Juniorverksamheten har under Stefan Gustavsson ledning de senaste åren genomfört ett omfattande förändrings- och
utvecklingsarbete, där starten sommaren 2015 innehöll en osäker framtid med en nödvändig dispens för fortsatt NIU status
till att i dag vara ett av landets mest sökta hockeygymnasier. Föreningens båda juniorlag spelar i sina respektive högsta
serier och har de senaste säsongerna varit mycket konkurrenskraftiga med flera topplaceringar och har dessutom fått spela
vidare i SM-slutspelet. Tolv stycken juniorer har för övrigt den gångna säsongen fått prova på spel i A-laget och flera av dem
har nu också fått a-lags kontrakt inför kommande säsong. Ett betyg gott som något.
SSK A-lag
Herrlaget nådde under den gångna säsongen inte den uppsatta målsättningen, trots ett antal goda förutsättningar. Ett
klart misslyckande, men samtidigt en påminnelse som manar till eftertanke och stor ödmjukhet inför vad som faktiskt krävs
av oss alla för att nå långsiktig framgång. När den sportsliga målsättningen sattes sommaren 2015 insåg många att resan
tillbaka till den högsta serien skulle ta tid och begrepp som tålamod och uthållighet skulle bli värdefulla. Viktig blev också
insikten att när steget väl tas, ”Framåt och uppåt – tillsammans”, så är hela föreningen redo för en långvarig och framgångsrik återkomst till SHL.
SSK - Strategiska satsningar
En tydlig målsättningen genom åren har varit att öka transparensen i all verksamhet, vilket bland annat har skett genom en
förbättrad möteskultur och genom en ökad digitalisering inom flera områden. Exempel på det är införandet av hemsidesoch webbplattformen Idrott online inom SSK Ungdom, vilket lett till en förbättrad kommunikation och en ökad delaktighet.
Vidare har till exempel skapandet av vår egen app ”Istiden” också bidragit till förbättrad information till alla berörda med
en säkrare, snabbare och effektivare fördelning av träningstiderna i arenan som positiv följd. Ett modernt
schemaläggningsverktyg som nu även används av ett 20-tal andra föreningar runt om i landet och där SSK får sin beskärda
revshare.
Införandet och satsningen på SSK-TV och vår SSK-app har vidare bidragit till en ökad och förbättrad kommunikation och
transparens såväl internt som externt under de senaste åren. Aktuell information från föreningens omfattande verksamhet
når nu snabbt sin publik, under säsong via flera livesändningar i veckan tack vare vår numera anställda kommunikationschef
Fredrik Gustavell.

SSK - nästa steg!
Många är de ”projekt” som inte fick plats eller omnämns ovan, som tex tillblivelsen av teknik- och träningsfaciliteterna utanför
BST-rinken. Ytor som numera självklara och är mycket välbesökta alla dagar i veckan såväl spontant som schemalagt.
Allt förbättringsarbete som skett och sker inom kiosk- och restaurangverksamheten, mycket som inte syns utåt men som är
av vital betydelse för att klara produktion, regler och föreskrifter samt att skapa en professionell och bra arbetsmiljö.
Vidare gläds jag också åt att Supporterklubben fortsätter att växa och i fjol hade 384 medlemmar och att vi tillsammans
genom åren har utvecklat ett positivt och välfungerande samarbete byggt på ömsesidig respekt och kärlek till föreningen.
Under Daniel Dietmans ledning har föreningens mycket viktiga funktionärgrupp, bestående av över 75 personer, under de
senaste åren utvecklats på ett mycket positivt sätt såväl som grupp men också professionellt. Personligen hyser jag stor
respekt för alla era insatser och jag kommer verkligen att sakna er.
Har då verkligen ingen hänt?
För egen del har jag tillsammans med alla medarbetare i alla fall haft fullt upp och några ”projekt” och framgångar har det
ju bevisligen ändå blivit.
Ett särskilt varmt tack till dig, ingen nämnd ingen glömd, som under den gångna säsongen på olika sätt bidraget till att
föreningens verksamhet har kunnat utvecklas och genomföras.
Slutligen vill jag personligen också tacka alla medarbetare som tillsammans med mig under de gångna åren arbetat hårt för
att utveckla föreningen och för att nå uppsatta mål. En för mig mycket inspirerande och lärorik resa.
För min egen del skriver jag nu mina sista och avslutande rader som klubbdirektör för Södertälje Sportklubb. Ett uppdrag
som jag är och alltid har varit mycket stolt över att inneha, och ett uppdrag som jag alltid försökt att utföra på allra bästa
och mest professionella sätt.
Framåt & Uppåt – tillsammans!
Mats Pernhem
Klubbdirektör

En förbättrad match- och arenaupplevelse har också möjliggjorts via satsningen på ett nytt välbehövligt mediasystem
i arenan. Borta är gamla kuber med oskarp bild. Nu återfinns i stället två moderna mediakuber sammankopplade med ett
stort antal ledskärmar i arenan för nya flexibla möjligheter till både annonsintäkter och ökad matchupplevelse för publiken.
Ett nytt betalnings- och kassasystem kommer vidare att säkerställa en säker, snabb och professionell hantering av
restaurangens och shopens verksamhet i arenan oavsett antal besökare.
I den genom åren genomförda satsningen på modern teknik finns också mer självklara och viktiga ”hygienförbättringar”,
som tex införandet av fungerande data arbetsplatser för alla berörda medarbetare, en ny digital telefonväxel, ett
broadcast-utrustat rum i konferensen för livesända presentationer samt en förbättrad Wifi-funktionalitet i hela arenan.
En förbättringsresa som har varit möjlig tack vare ett gott och nära samarbete med flera av våra viktiga partners.
Ny modern digital teknik kommer vidare att vara av stor betydelse för föreningens nya och förbättrade intäktsmöjligheter
framöver, där bland annat strategin att bygga en ”SSK-community” kommer att utgöra en viktig grundsten.
SSK Ekonomi
Efter degraderingen sommaren 2015 förberedde vi oss på en kraftigt försämrad och försvagad ekonomi. Budgeten som
sattes var cirka 60 procent lägre än för säsongen 2014/15. Åtgärder såväl besparingar som tillskapandet av nya
intäktsmöjligheter vidtogs för att säkerställa en ekonomi i balans de kommande åren. Beslutet 2015 att till exempel åter äga
och driva kiosk-, restaurang- och eventverksamheten samt därefter också konferens och shop i egen regi har på många sätt
varit lyckosamt. Dotterbolaget Tälje event omsätter nu cirka tio miljoner kronor där hälften av omsättningen kommer från
den viktiga lunchverksamheten som dagligen skapar liv och rörelse i arenan samt är en förutsättning för föreningens viktiga
konferensverksamhet. Andra viktiga förutsättningar för föreningens växande ekonomi är bland annat det ökade stödet från
fler partners och från Södertälje kommun.
Den samlade ekonomin har så sakteliga genom åren återfått sin styrka även om varje säsong varit och är en utmaning som
kräver hårt jobb och en del svåra prioriteringar i verksamheten. Trots en del riktigt tuffa utmaningar den gångna säsongen
så omsätter den samlade verksamheten nu drygt 52,5 mkr, visserligen med ett tydligt minusresultat men ändå ett resultat
som är klart bättre än förväntat och budgeterat. I en tid när många konkurrerande klubbar har svårt att klara villkoren för sin
elitlicens, så står SSK för närvarande tryggt med en ekonomi i balans.
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Sporten
A-lag
Laget startade sin försäsongsträning 12 april och genomförde elva veckor med fysträning innan det var dags för ispremiär
1 augusti med sedvanlig öppen träning.
Säsongen var visserligen den näst bästa resultatmässigt sedan 2012 - 2013. De högt ställda förväntningarna efter
fjolårssäsongen både externt och internt kunde dock inte infrias. Ett poängsnitt på 1,4 per match räckte endast till en niondeplats. Topp-8 missades med tre poäng och sämre målskillnad. Därmed uppnåddes inte lagets målsättning.
Ett mycket jämnt mittensegment i Hockeyallsvenskan denna säsong. Man kan konstatera att förlusttrenderna, som infinner sig för alla lag, hade behövt vara aningen kortare och/eller vinstraderna något längre -för att hamna på övre halvan i
tabellen. Föreningen är återetablerad i Hockeyallsvenskan vilket är bra, men för att på allvar slåss om SHL-platserna krävs
en större jämnhet och stabilitet över 52 omgångar. Oavsett hög skadefrånvaro eller andra påverkande faktorer.
Roligt att notera från denna säsong är att totalt åtta juniorer spelade tävlingsmatcher i A-laget. Ytterligare ett par stycken
spelade träningsmatcher och några därutöver fick träna med laget. Utvecklingsmiljön, som ser till både människa och
spelare, är en viktig faktor för att föreningen ska kunna ta nästa steg och utmana befintliga högpresterande system.
På 52 matcher blev det: 19 vunna, 10 oavgjorda och 23 förluster. Målskillnad: 143 gjorda och 151 insläppta = -8
Poängmässigt bäst under säsongen i Hockeyallsvenskan var Nicolai Meyer som gjorde 62 poäng (29+33) på 52 matcher
tätt följd av Sebastian Dyk på 56 poäng (28+28) på 50 matcher.
Under året har A-laget bestått av:
Ledare				
Ulf Lundberg, Head Coach
Dennis Bozic, Assisterande Coach
Matheus Vieweg, Videocoach
Calle Brattenberger, Målvaktstränare
Robert Löf, Målvaktstränare
Andreas Appelgren, Senior Advisor
Anders Kellerstam, Team Manager/Materialförvaltare
Lars Bergström, Materialförvaltare
Ulf Ekstam, Fystränare
Adam Isik, Fysioterapeut
Sanna Cortobius, Fysioterapeut
Rolf Skuncke, Matchläkare
Spelare
Målvakter:
#39 George Sörensen
#50 Alexander Sahlin
Adam Wolf (från J20)
Gustav Bågenvik (från J20)
Mike Sjöberg (från J18)
Isak Wallin (lån från Mora)
Backar:
#3 Marcus Oskarsson
#6 Filip Pilö (från J20)
#8 Nicklas Grossmann
#10 Axel Andersson (lån från DIF/Boston)
#18 Petter Hansson
#16 Stefan Johansson
#21 Henrik Malmström
#21 Marcus Karlström
#26 David Berg
#37 Marcus Bohman
#55 Marcus Fagerudd
#77 Jacob Spångberg
Isak Heens (från J20)
Daniel Ohlsson (från J20)

Forwards:
#9 Victor Andersson
#13 Mikael Ahlén
#15 Sebastian Höglund
#17 Lindsay Sparks
#19 Lucas Carlsson
#20 Thom Flodqvist
#23 Emil Bejmo (lån från Mora)
#25 Sebastian Bengtsson
#33 Måns Lindbäck
#41 Stefan Gråhns
#45 Sebastian Dyk
#52 Christopher Liljewall
#60 Martin Janolhs
#61 Lukas Feuk (från J20)
#72 Nicolai Meyer
#80 Ludwig Blomstrand
#87 Hugo Gustafsson (från J20)
#89 David Åslin
Emil Lind (från J20)

			
					
					
					
					

8

9

Juniorverksamhet
J20

Huvudtränare: Anders Hultin
Lagledare: Ove Karlsson		

Assisterande tränare: Patric Gozzi
Materialförvaltare: Jan Pettersson

Försäsong
Laget hade gemensam fysträning i tio veckor mellan påsk och midsommar. Isträningen började i början av augusti och den
uppbyggande fysträningen löpte parallellt med isträningen säsongen ut.
Säsong
J20 spelade som tidigare år i den södra J20 Superelit-serien fram till jul.
Laget placerade sig efter en skadefylld höst på åttonde plats vilket innebar spel i J20 Superelit fortsättningsserien efter jul.
I Fortsättningsserien placerar man sig på andra plats vilket innebär säkrat slutspel.
I SM slutspelets åttondelsfinal slog laget ut regerande svenska mästarna HV71 med 2-1 i matcher efter en tuff matchserie. I
kvartsfinalserien blev man sedan utslagna av topptippade Frölunda. J20 använde sig av 36 spelare under säsongen, poängbäst var Lucas Feuk med 43 poäng på 48 matcher tätt följd av Filip Karlsson-Tägtström 41 poäng på 34 matcher.
Filip Pilö var lagkapten under säsongen, Emil Lind, Hugo Gustafsson, Filip Jakobsson och Filip Lekbrant var assisterande
kaptener.
50 matcher, 18 vinster, 11 oavgjorda och 21 förluster. 160 - 173 ( -13 )

J18
Huvudtränare: Stefan Gustafsson Assisterande tränare: Andreas Lindbäck
Lagledare: Ove Karlsson		
Materialförvaltare: Jens Pettersson, Anders Dahlberg
					
Försäsongsträning
Laget hade gemensam fysträning i tio veckor mellan påsk och midsommar. Isträningen började i början av augusti och den
uppbyggande fysträningen löpte parallellt med isträningen säsongen ut.
Säsong
J18 spelade under hösten i J18 Elit östra och laget placerade sig där på en andra plats vilket säkerställde spel i J18 Allsvenskan södra efter jul. I J18 allsvenskan södra blev det en 6:e plats och säkrat SM-slutspel.
I sextondelsfinalen mötte laget Nacka som besegrades i två raka matcher. I åttondelsfinalen fick dock laget se sig besegrade av AIK med 1-2 i matcher.
I J18 fick 32 spelare chansen att spela seriespel. Poängbäst var Jerry Tornberg med sina 51 poäng på 44 matcher och Isak
Walther med 50 poäng på 41 matcher.
Filip Lindén var lagkapten, Sam Bingmark, William Malmia och Loke johansson var assisterande kaptener.
46 matcher, 25 segrar, 6 oavgjorda, 15 förluster 197 - 133 ( +64 )
Övrigt
- Från SSK:s juniorverksamhet har under säsongen sju spelare gjort debut i HockeyAllsvenskan med klubbens representationslag.
- J18/J20 har haft fem spelare representerade i olika landslag, 							
Leon Wallner (Österrike J18/J20), Matej Ilencik (Slovakien J18),
Hugo Gustafsson, Lucas Feuk, Johannes Jämsén (Sverige).

Hockeygymnasiet

Södertälje SK:s NIU verksamhet hävdar sig fortsatt starkt i en tuff konkurrens med övriga 27 NIU-certifierade hockeygymnasier
ute i landet. Vid läsårets början var tolv nya spelare (födda -02) antagna till utbildningen varav hela nio kom från det egna
U16-laget, två spelare från Stockholms Ishockeydistrikt och en spelare från Österrike.
Fokus på NIU-verksamheten ligger på individuell utveckling och utbildning syftande till att ge eleven bästa möjliga förutsättningar
för en framtida karriär som elitseniorspelare.
Instruktörer knutna till Hockeygymnasiet under läsåret har varit:
Stefan Gustafsson, Andreas Lindbäck, Anders Hultin, Matheus Wieveg, Dennis Bozic, Robert Löf (mv), Calle Brattenberg (mv).
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Damlaget

Södertälje SK Ungdom

Huvudtränare: Björn Pettersson

SSK Ungdom har säsongen 2018 – 2019 bestått av flick- och pojkverksamhet från yngsta utövare födda 2013 upp till utövare
födda 2003. De yngsta spelarna födda 2011 - 2013 har ingått i hockeyskolan (Tre Kronors hockeyskola) som liksom tidigare
år har genomförts varje lördag förmiddag, för både pojkar och flickor. Inom ramen för denna verksamhet erhåller SSK
utbildningsmaterial via Svenska Ishockeyförbundet. Rekryteringen till denna verksamhet har bedrivits genom rekryteringskampanjen till Tre Kronor Hockeyskola som även denna säsong initierats av Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Resultatet
av rekryteringen har upplevts som mycket positivt och SSK kommer att fortsätta arbeta med denna kanal även kommande
säsong. Rekrytering till hockeyskola och skridskoskola har även skett via sociala medier. Utöver hockeyskolan har även en
skridskoskola genomförts på söndagar i SSK konståknings regi där deltagarna fått lära sig grunderna i skridskoåkning. Inom
ramen för rekrytering av nya utövare har SSK även denna säsong haft stor nytta av det utrustningsbidrag som föreningen fick
för 3 år sedan ifrån NHLPA Goals & Dreams respektive Hockeyfonden/Skoda. Dessa utrustningar har bland annat delats ut,
samt använts, inom SSK:s hockeyskoleverksamhet som låneutrustningar i syfte att hålla nere kostnaderna för familjer med
barn som vill prova på hockey.

SSK dam tränade fys tre dagar i veckan under maj och juni. Vi gick på is vecka 33 och har tränat i snitt tre ispass i veckan
under säsongen. Innan seriespelet började åkte vi på ett läger med två matcher mot Sandviken och Skärplinge för att svetsa
ihop laget. Vi bodde utmärkt i Älvkarleby i ett stort hus där vi lagade gemensam middag. Vi har även under säsongen spelat
mot Västerås, ett kinesiskt damlag, en isländsk kombination, en amerikansk kombination samt också en cup i Linköping
efter säsongen. Där spelade vi mot en Dalakombination samt mot AIK och Linköpings div 1 lag. Många tuffa jämna matcher
vilket alltid är bra för vår utveckling av spelarna och laget.
Målsättningen var att bli bättre än förra säsongen då vi kom på 3:e plats. Vi vann serien och nådde kval till SDHL där
vi förlorade båda matcherna mot ett bättre Karlskrona som hade tagit in fem transatlanter till sitt lag inför kvalet. Tyvärr
saknade vi sju egna spelare och tre Sörmlandsspelare som hade varit klara att spela med oss i kvalet om de inte hade varit
upptagna av spel för Sörmland i Stålbucklan.
Damlaget har spelat 24 seriematcher:
17 segrar, 4 oavgjorda, 3 förluster 74 - 38 ( +36 )
I år hade vi tre jämna femmor och ingen tydlig första femma som i fjol. Det är ett lyft för laget att ha ett jämnt lag inför nya
säsonger som kommer.
Inför säsongen tappade vi två ledande spelare, Wilma Wäng och Patricia Aphrem som båda gick till Djurgården.
Vi tränade fys 30 min före varje ispass under hela säsongen.
Sammanfattningsvis är jag åter igen djupt imponerad av spelarnas passion för sin ishockey under hela säsongen.
Södermanland vann Stålbucklan med 7 av våra SSK spelare. Stort GRATTIS!
Jag vill passa på att tacka ledarstaben runt mig och laget för ett mycket entusiastiskt och engagerande stöd. Tusen TACK
Maria, Tommy, Sarah och Micke.
Björn Pettersson

Mångfaldsprojekt
SSK har under säsongen fortsatt med projektet Vinteridrott - Skridskoskola för nyanlända i samarbete med Ronnaskolan
och Wasaskolan. Aktiviteten har bestått av en träning varje torsdag eftermiddag då totalt ca 40 elever i åldrarna 9-12 år
kommit till Scaniarinken och tränat på skridskoåkning med SSK-instruktörer på isen. Deltagarna har lånat hjälm, klubbor
och skridskor samt vissa skydd. Projektet har varit mycket lyckat och deltagarna har utvecklats enormt under säsongen,
och självklart fortsätter SSK med denna aktivitet även kommande säsong. Här vill vi rikta ett stort tack till de partners som
möjliggör detta projekt.
Antal utövare och ledare i SSK Ungdom
SSK Ungdoms ishockeyverksamhet har haft totalt ca 450-500 deltagare fördelade ifrån U 16 till Hockey-/Skridskoskolan
inklusive flicklag och konståkare. I de flesta årgångarna har det funnits mellan 30-35 spelare vilket möjliggjort en bra bredd
i verksamheten. Även spetsen har fått sin beskärda del genom att talangfulla spelare har fått möjlighet att träna och spelat
med en äldre årskull.
Vi har även genomfört ”skillsträning” för utespelare samt specialträning för målvakter en till två gånger i veckan. Utöver
dessa specialpass har lagen fått besök av vår tekniktränare i samband med ordinarie träningar.
Denna säsong har vi i SSK-ungdom levererat tre stycken spelare upp till vår junior och Hockeygymnasieverksamhet.
SSK – HG har fått ett ökat intresse, då hela 250 spelare sökt till oss och de tillgängliga 14 platserna. Under de senaste åren
har SSK stått för 66 % av spelarna, resten är externa spelare.
Bland de spelande årskullarna U16 till U9 samt dam/flick/konståkning har vi en fortsatt hög ledarnumerär på cirka 110
stycken ledare. Till detta ska läggas de ledare (ca 35 st) som svarar för rekryteringskullarna i skridsko- och hockeyskolan
vilket ger en mycket omfattande verksamhet.
Internutbildningen av ledare har bestått av ett antal ledarträffar för tränare, lagledare och materialförvaltare som
har genomförts under säsongen. Vi har även i år nyttjat möjligheten till idrottslyftsprojekt, med besök av instruktör ifrån
Svenska Ishockeyförbundet.
Under säsongen har vi även fortsatt arbeta / implementera och följa upp SSK-Ungdoms Riktlinjer. Det är dessa som vi
gemensamt tog fram under säsongen 16/17, som är en stark bidragande orsak till den stabilitet som vi har inom vår
ungdomsverksamhet.
Dessa Riktlinjer har varit till stor hjälp för alla inblandade inom verksamheten, vilket bland annat visar sig i den stora mängden
utbildnings-/studietimmar (över 3000 st) som vi har genomfört för ledare, föräldrar och spelare. De viktigaste ämnesområdena
har varit uppföljning av riktlinjer, SSK-värdegrund, fair play och respekt, kostlära samt mycket mera för att få en hockeysäsong
att fungera.
Utöver detta utbildningspaket har ett flertal SSK-ledare även deltagit på externa utbildningar under ledning av Svenska
Ishockeyförbundet. Vi vill att våra tränare ska ha en formell behörighetsnivå på 1–2 nivåer högre än vad de verkar på i sin
vardag.
Sportsliga resultat kring respektive lag inom SSK Ungdom
SSK:s U16-lag födda 2003 har genomfört en godkänd säsong och slutade på 6:e plats i Stockholms U16-Alletta. Med detta
kvalificerade man sig för Regionalt Poolspel, kval till SM-slutspel. Tyvärr tog SM-resan slut i kvalrundan.
Laget har under säsongen även haft 8;a spelare som har medverkat i B-Juniorernas verksamhet, vilket visar på att vi har bra
relation mellan ungdom och juniorerna som bådar gott inför framtiden.
I övrigt har resultaten sett ut enligt följande:
U-15, Kvalificerade sig till U 16 Div säsongen 19/20
U-15 – Stockholm 1:a plats
A-Pojk Sörmland 1:a plats
DM- 2:a
U-14 – Stockholm A2, 4:e plats
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Sörmlandsserien U14, 4:e plats
DM 2:a
U-13 Stockholm A2 2;a plats
Sörmlandsserien 1:a plats
DM-segrare
U-12 - Stockholm, spel utan tabell
U-12 - Sörmlandsserien, spel utan tabell
DM-segrare
U-11 Har deltagit i poolspel i Sörmlandsserien, halvplan och helplan – spel utan tabell.
U 10 Har deltagit i 1/2 plan poolspel i Sörmlandsserien – spel utan tabell.
U 9 Har deltagit på tvärplan poolspel i Sörmlandsserien – spel utan tabell
Flickor A - Stockholm – spel utan tabell
Flick AZ Spelat poolspel i Stockholm FB utan tabell.
DM-segrare i Stockholm
Konståkning
Konståkningsverksamheten har under säsongen samverkat med Botkyrka konståkningsklubb.
Vi har ca 20 åkare i olika åldrar.
Sektionens tävlingsåkare har deltagit i flera tävlingar med pallresultat.
Vi bedriver även en skridskoskola på söndagar med ca 30 deltagare.
Övrigt / Händelser
Under säsongen har det utöver ordinarie träning o matcher hänt följande;
• NYTT Deltagarundersökningsverktyg i samverkan med Resolvia.
• NYTT Machokultur projekt med U 16 o U 15 i samverkan med Juventas ungdomsjour.
• Fortsatt implementering och uppföljning av SSK – Ungdom Riktlinjer för Ungdomsverksamheten
• Uppgradering av Is-schemaprogram i samverkan med Office IT
• Utökad Wifi-täckning i arenan.
• Uppgradering av träningsytor för teknik, skott och spel samt ett ute Gym
• Elit Camp U16 - 15 i augusti i samverkan med Jeff Compton, från Canada
• Höstlovscamp
• Flick Camper samt WGIHW i oktober
• Sportlovscamp
• Inbjudna till, Olympic City Cup i Beijing 28/4–3/5, U15 o U13. Tot. 81 pers. spelare, ledare och föräldrar.
Via ekonomiskt stöd av Idrottslyftet har vi även kunnat genomföra:
• Tränarutbildning av lagtränare samt ledare vid Tre Kronor Hockeyskola, utvecklingscamp för pojkar U 15 o U 16, för flickor
• U 13 - U 16, Vägen till Elit Nr 12, Damhockeysymposium, Utbildningsmaterial och Fair Play & Respekt.
• Utöver dessa utbildningar så har Sörmlands Idrotten supportat oss i Idrott Online, Kost, Fair Play & Respekt och laganda
samt uppförande codex.
• Även en uppskattad föreläsning av P-G Fahlström och Anders Wahlström i ämnet, - Talangutveckling och Utvecklande miljöer.
• SSK-Flick genomförde även i år den internationella aktiviteten: World Girl Ice-hockey Weekend, en rekryteringskampanj
med ett stort antal – ca 50 medverkande i åldern 5-9 år.

Kommersiell verksamhet
Försäljningschef: Magnus Karlsson
Konferens, event och biljett: Jenny Palm
Privatmarknad och kommunikation: Fredrik Gustavell
Partnersamarbeten

Under säsongen 2018–2019 ökade SSK-koncernens marknadsintäkter (från partners, publik, medlemmar, event- och
konferensbesökare) till 27 082 tkr från 26 848 tkr, vilket endast en marginell ökning som SSK självklart inte är nöjda med.
Huvudanledningarna till att ökningen inte blev större är:
• Uteblivna partnerintäkter pga. uteblivet försättningsspel (Top 8-bonus samt slutspelsförsäljning)
• Biljettintäkter under säsong: Sämre sportsligt resultat än vad vi trott samt uteblivet försättningsspel.
• Konferens & Event: Vi lyckades varken få någon landskamp eller få till något stort företagsevent.
• LED-skärm norra gaveln: Trots att bygglov och skärm fanns på plats gjorde omständigheter (konstruktionen blev
		
för tung för väggen och för tung för marken) att denna inte kunde monteras upp enligt plan, vilket resulterade i ny
		
ansökan om bygglov och en ny tidsplan för hela projektet.
SSK har fortsatt en stark bas av lokala företag med stort engagemang och hjärta i föreningen. Dessa utgör en hörnsten i
SSK:s intäkter, men för att ta ytterligare ett steg måste föreningen fortsätta arbeta aktivt med att utveckla sin affärsverksamhet
(läs; ex MTR, medieskylt norra gaveln etc.) samt målmedvetet arbeta vidare med att öka attraktionen för nationella sponsorer.
SSK har via hjälp från en partner använt ett mediebolag för andra året i rad mäta värdet ur ett nationellt perspektiv på en rad
olika exponerings möjligheter som SSK kan erbjuda för att bli mer attraktiva.
Partnersamarbeten
SSK har fortsatt utveckla partner- och sponsorsamarbetet under året i enlighet med ovan nämnd strategi vilket har resulterat i:
• Ett större ekonomiskt stöd för våra inkluderande- och integrationsprojekt.
• Arbetat in nya sponsorer och partners till ett värde av ca 1 000 tkr.
• Fortsatt starkt stöd från den lokala marknaden.
Partnererbjudandet består av:
• Nätverkande – SSK samarbetar varje säsong med cirka 450 olika företag och kan med sitt kontaktnät samt exklusiva
		 miljö hjälpa till att skapa unika affärsrelationer för sina samarbetspartners.
• Aktiviteter och upplevelser – SSK kan erbjuda sina partners ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser i
		 relationskapande miljö. Det var exempelvis över 50 st sponsorer som åkte med på SSK:s årliga NHL-resa
		 (detta år besökte vi William Nylander i Toronto).
• Exponering – SSK kan erbjuda attraktiva exponeringsplatser såväl lokalt som nationellt.
Affärssamarbeten
SSK har under säsongen 18–19 investerat samt startat upp en del nya affärsverksamheter:
• Nytt mediasystem i arenan har höjt arenaupplevelsen samt skapat nya intäktsmöjligheter för SSK på både kort
		 och lång sikt.
• Street Hockey Rink: SSK har investerat i en Street Hockey Rink för att bättre tillmötesgå en större CSR-efterfrågan,
		 skapa uppskattade och roligare match- samt sidoarrangemang samt minska tröskeln i samarbetet med framförallt
		 skolorna i Södertälje och Nykvarn när det gäller att aktivera barnen i ”hockeyliknande” aktiviteter.
• SKODA-Trophy: SSKs försäsongsturnering som betalar ut den näst största prissumman i svenskhockey blev en viral
		 succé vilket resulterade i ett ekonomiskt positivt resultat samt ett ökat intresse för SSK och hockeyn.

SSK Ungdom vill härmed passa på att tacka alla ledare, spelare, föräldrar och sponsorer/samverkansparters
samt Gamla SSK för denna säsong.
Ansvariga: Lars-Erik Hymander och Pelle Svensson
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Event & Konferens

Vårt fina samarbete med Scania avseende konferenser fortlöper och under året har Scania ökat sin närvaro hos oss med
nästan 20 % jämfört med året innan. Även bland andra företag ökar intresset för våra konferenser succesivt.
Under året har investeringar i konferenslokaler gjorts för att möta framtida intressen och göra oss konkurrenskraftiga på
marknaden. Bland annat har teknik installerats som gör det möjligt att livesända konferenser och evenemang i vår största
lokal Powerplay. Genom denna teknik kan inbjudna gäster ansluta virtuellt till möten och ta del av informationen på samma
sätt som om de närvarade på plats. Vi har också sett ett ökat intresse för skypemöten varför vi även här investerar i den
typen av lösningar i våra konferensrum.
Vi kan däremot se att intäkten per konfererande gäst sjunkit vilket tyder på förändringar i konsumtionsmönstret. Slutsatser
vi kan dra av årets säsong är att en stor kunds affärsbeslut kan påverka oss mycket. Detta kräver att vi måste jobba ännu
hårdare på att bredda vår verksamhet och hitta nya kunder vid sidan av Scania.
Jämfört med säsongen 2017–2018 har intäkterna på event-konferens minskat med 16 %. Minskningen beror dels på avsaknaden av större event under året, så som tex landskamper under våren, men också även på grund av att ett par större
konferensbokningar under året ställts in samt att konsumtionen hos konfererande gäster minskat.
Lyckade evenemang under 2018–2019 är Företagardagen arrangerad av Södertälje Kommun, industrimässan i BST-rinken
samt barnbasarer och loppisar. Bingokvällarna varje vecka är fortsatt populära och här vill vi återigen rikta ett stort tack till
Föreningen Gamla SSK för sina fantastiska insatser som bidrar starkt till SSK och föreningens ekonomi.

Privatmarknad

Publik
Säsongens bästa publiksiffra var 6 105 den 16 februari mot Modo. Totalt sett ökade vi publikantalet ca 100 personer jämfört
med säsongen innan. Därmed har vi ökat publiksnittet tre säsonger i rad. Vi går även emot trenden jämfört med övriga klubbar i HockeyAllsvenskan där de flesta tappar i publik.
Vi ökade även antalet säsongskort marginellt jämfört med säsongen innan.
Den ökade publiktillströmningen har dock inte avspeglats tillräckligt i biljettintäkterna. Detta på grund av att vi dels budgeterat med ännu mer publik utifrån de sportsliga förväntningarna inför säsong, som sedan inte uppnåddes, och dels för att vi
arbetat mycket med kampanjer och rabatterbjudanden för att få fler besökare till arenan och ett större intresse kring laget
på lång sikt.
Publiksnitt: 3 123
Antal säsongskort: 885
Intäkter:
Säsongskort:
Lösbiljett:
varav
serie:
Skoda:
övr tr. match:

Kommunikationssatsning med digitalt fokus
Södertälje Sportklubb har under säsongen gjort en vidare satsning för att få ett ännu större grepp om kommunikationen och
då framförallt i föreningens digitala kanaler. Denna säsong har satsningen fokuserat mycket på rörlig bild och utveckling av
SSK-TV där vi bland annat lanserat en ny studio varifrån vi levererar kontinuerliga livesändningar. Syftet med denna satsning är:
• att med ökad transparens gentemot medlemmar, fans, sponsorer och andra intressenter visa på öppenhet och motverka
konspirationsteorier, ryktesspridning och andra felaktiga bilder av klubben som lätt uppkommer i dagens digitala medielandskap.
• att med produktion, publicering och spridning av eget innehåll med rätt kanalstrategi få förutsättningar för varumärkes
positionering en effektivare marknadskommunikation.
• Att med rätt strategier i våra digitala kanaler ge upphov till nya intäkter då vi tar kontroll över det stora engagemanget
som finns för SSK i sociala medier och andra digitala kanaler. Dels via en digital räckviddsaffär, men också genom att
via införskaffad kunskap om våra digitala följare kunna konvertera detta engagemang till besökare i arenan och
framtida lojala kunder.
Aktiviteter vi genomfört för att öka och förbättra vår digitala närvaro:
• Framtagit ett styrdokument för kommunikation och digital strategi.
• Varumärkesarbete – arbete för att konkretisera föreningens kärnvärden hälsa, mod och kraft.
• Södertäljepositionering – arbete för att flytta fram SSK lokalt via nätverkande, deltagande på Södertäljefestivalen, event
på Stora torget i samband med försäsongsturneringen Skoda Trophy, marknadsförings- och eventsamarbeten med bl a
Actic Sydpoolen, Tom Tits experiment och tv-spelsföreningen Karate Gamers och andra lokala aktörer.
• Digital plan för produktion och publicering av digitalt innehåll före, under och efter a-lagets matcher samt för att lyfta
breddverksamheten dam, junior, ungdom och konståkning.
• Fortsatt satsning på SSK-TV där vi i början av säsongen invigde en studio som sedan starten levererat över 100 livesändningar.
Totalt har SSK-TV under säsongen levererat 525 klipp som tillsammans genererat 150 000 unika startade tv-strömmar.
• Infört nytt mediasystem i arenan som gett avsevärt större möjligheter för ett bättre matcharrangemang samt nya annonsintäkter.
Statistik
Sajt – www.sodertaljesk.se
Användare (aug-maj): 198 474
Besök (aug-maj): 808 557
Sidvisningar (aug-maj): 1 479 858

3 030 062 kr

App
Användare (aug-maj): 24 883
Sidvisningar (aug-maj): 398 595

2 891 527 kr
2 556 217 kr
295 360 kr
39 950 kr

Kampanjer & matchevent
Vi har genomfört många kampanjer under säsongen för att jobba aktivt med att få mer publik till arenan, både via ren
marknadskommunikation men även flitigt via riktade erbjudanden i form av kampanjsajter mot specifika målgrupper och via
många av våra partners. Detta är ett arbete vi planerar fortsätta med och även intensifiera under kommande säsong bland
annat genom att arbeta mer aktivt med vår kunddatabas och ett nytt CRM-verktyg. Vi har även lagt mer fokus än tidigare
på att maximera både intäkter och publikupplevelse i arenan i samband med matcherna genom att arrangera flertalet
temamatcher, AW-koncept, familjekoncept, skridskodiscon och livemusik innan och efter match samt partners på plats med
aktiviteter i arenan. De mest lyckade kampanjerna och matcheventen under året var #FyllTemplet inför matchen mot Vita
Hästen 26 oktober, Guldfredagen 2 november mot Björklöven, hemvändarmatchen/julfesten 28 december mot Västerås,
After Ski-fredagen 4 januari mot Modo samt såklart hockeymanifestationen lördag 16 februari då det var lapp på luckan i
Scaniarinken.
Medlemmar:
Vi har under säsongen jobbat med flertalet förmåner medlemserbjudanden hos lokala partners i Södertälje med omnejd
för att göra medlemskap i Södertälje Sportklubb än mer attraktivt. Detta kommer vi fortsätta med även kommande säsong.
Medlemmar
Guldklubbare
Ungdomsspelare & ledare
Hedersmedlemmar
Stora grabbar

575 st
200 st
725 st
68 st
107 st

Totalt

1665 st
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Kommunikation

Följare - sociala medier
Facebook: 15 716
Instagram: 6 847
Twitter: 3 533
Allmänna riktlinjer - Södertälje sportklubb ska vara:
• Transparenta och öppna så långt det går – smarta och internt samspelta när det inte går.
• En förening som levererar en information om lagen och klubben i form av redaktionellt innehåll utformat med det budskap
vi vill förmedla samt paketerat och kryddat med länkar och egenannonser.
• Nära, välkomnande och alltid återkoppla till kunder som hör av sig till oss oavsett om det är fysiska besök, via telefon, via
mejl eller sociala medier.
• Vara en självklar positiv och bidragande aktör i lokalsamhället Södertälje.
• Ha en stark närvaro i relevanta digitala kanaler och sociala medier.
• Ständigt ha örat mot marken och lyssna av vad supportrar, sponsorer, medlemmar, föräldrar, kommunen och andra
intressenter säger och tycker om oss.
• I framkant vad gäller digital kommunikation gällande verktyg och arbetssätt.
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Arenan
Driftfchef: Kjell-Arne Blomqvist
Det fjärde året som utförare åt Telge Fastigheter och Kultur- och Fritidskontoret.
Vi arbetar fortfarande idag mot en tidbank vilket gör att vi arbetar mer under vinterperioden när så verksamheten kräver och
mindre under sommarperioden.
Att arbeta inom en förening ställer höga krav på personalorganisationen när det gäller yrkeskunnande, flexibilitet och nytänkande
och samtliga punkterna är hörnstenarna i vår verksamhet.
Målbeskrivning
Fastighetsdriften skall arbeta under en kostnadsmedvetenhet som gynnar hela organisationen och serviceandan skall alltid
sättas i första hand.
Personal
Antalet fast anställda, inklusive ledning, på fastighetsdrift är 6 st samt 3 st timanställda.
Antalet projektanställda är 3 st. Städkomplettering görs av Gärtunakooperativet som hjälper till vid arbetstoppar samt den
dagliga verksamheten från kommun.
Under året genomförda utbildningar
• Ismaskinsutbildning i samband med inköpet
Kommande interna utbildningar
• Truckutbildning
• Heta arbeten
• Höga höjder
Påbörjade projekt
• Skall starta rivningen av sargen i BST, ny till säsongen 19-20 (tveksamt med tid)
• Målningsarbeten i egen regi logeplan samt plan 1 och 0.
• Fortsättning av bygget på Utegymmet
Framtida projekt som är prioriterade
• Slutföra utegymmet
• Nya entredörrar på norra kortsidan, bortastå samt handikapp
Avslutade projekt
• Ny ventilation i Scaniarinken
• Ny belysning i både Scania och BST
• Nytt ventilationshus vid entrebyggnaden
Framtida fastighetsinvesteringar
• Förrådslokaler (som möjliggör event).
• Verksamheten behöver följa sin gamla ismaskinsinvestering, (en ny vart femte år)
• Ser i dagarna över framtida investeringar i hallen tillsammans med Telge Fastigheter
Till sist
Ett stort tack till alla anställda, funktionärer samt sponsorer (ingen nämnd och ingen glömd) som har möjliggjort vår verksamhet.
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ÅRSREDOVISNING

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
815600-1474

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
Org.nr. 815600-1474
Styrelsen för Södertälje Sportklubb får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2018-05-01 -- 2019-04-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Moderföreningens verksamhet har bestått av ishockeyverksamhet på senior-, junior- och ungdomsnivå
samt konståkningsverksamhet för ungdomar. Herrarnas seniorlag spelade under året i HockeyAllsvenskan
där laget slutade nia, vilket ej motsvarade satt målsättning om topp fyra. Föreningens damseniorlag
spelade i division 1 en serie som man vann vilket var bättre än förväntat. Efterföljande kvalspel innebar
playoffmöte mot Karlskrona HK som dock blev för svåra men totalt sett en positiv säsong. Föreningen har
även haft representationslag i landets högsta serier på J-20 och J-18 nivå där båda lagen nådde SM-slutspel.
Ungdomssektionen har haft flick- och pojklag i åldersgrupperna födda 2003-2010, arrangerat en
sommarhockeyskola för barn födda 2005-2009, bedrivit hockey- och skridskoskola för barn födda år
2011-2014 samt haft ett antal campverksamheter under skollov. Föreningen har också bedrivit
Ishockeygymnasium med riksintag (NIU) i samarbete med Täljegymnasiet, Torekällgymnasiet och
Vackstanäs Gymnasiet samt ishockeyhögstadie i samarbete med Rosenborgsskolan. Föreningen har även
för fjärde säsongen i rad haft ett integrationsprojekt där elever från Blombacka- och Ronnaskolan varje
torsdag besöker Scaniarinken för att prova på skridskoåkning. Projektet har genomförts av egen befintlig
personal, inklusive A-lagsspelare, och egna ideella krafter på ett mycket lyckat sätt. Föreningen har under
året, tillsammans med fastighetsägare, färdigställt investeringen i nytt mediesystem samt större renovering
och förbättringsarbete avseende ventilation samt belysning. Föreningen har även utvecklat sitt
digitaliseringsarbete i övrigt med exempelvis egen framtagen istidsapp i samarbete med Office IT-partner
och SSK-TV i egen regi vilken inte minst hjälper föreningens mål om ökad kommunikation.
Föreningen äger till 100% dotterbolaget SSK Arena AB, org nr 556669-9681 med säte i Södertälje Kommun.
SSK Arena ABs verksamhet bestod av att sköta drift av arenan, hyra ut is- och lokalyta samt sälja
kommersiella rättigheter tillhörande fastigheten men sedan fastigheten avyttrats ligger bolagets verksamhet
vilande. Föreningen äger även till 100% SSK Marknad AB, org nr 556866-0384 med säte i Södertälje Kommun.
SSK Marknad AB skall leverera tjänster och produkter inom områdena idrott, varumärkesexponering,
konferens-, event- och restaurangverksamhet samt försäljning av loger och supporterartiklar.
SSK Marknad AB äger i sin tur Tälje Event AB till 100%, org nr 556975-8500 med säte i Södertälje Kommun.
Tälje Event AB ska arrangera event samt bedriva catering- och restaurangverksamhet samt bedriva
bemanningsverksamhet.
Ekonomisk utveckling
Föreningen lyckades öka omsättningen med dryga 15% och intäkterna uppgick till 38 086 tkr jämfört med
med 33 103 tkr året innan. Det är en utveckling som Föreningen arbetar hårt för att den skall fortsätta allt
för att klara av den ökade kostnadsutvecklingen vilket är ett måste för att klara av kommande års målsättning
- att ta klivet upp till SHL. Föreningens och koncernens likviditet är stabil, det finns inga obetalda skulder
eller tvister per bokslutsdatum och Föreningen ser inga kortsiktiga hot mot dess eller koncernens
likvida ställning eller going concern. Samtliga skatter och avgifter till myndigheter samt löner och andra
ersättningar till anställda har betalts i tid enligt lag och avtal.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Något beslut om avveckling av dotterbolaget SSK Arena AB har ej kunnat fattas p.g.a. pågående
skattetvist (se mer i not 4).
Förväntad framtida utveckling
Eftersom dotterbolaget SSK Arena ABs mest väsentliga tillgång har avyttrats 2015 kan det under kommande
räkenskapsår ske avveckling av bolaget genom likvidation. Dotterdotterföretaget Tälje Event AB kommer
fortsätta att utveckla restaurangkonceptet under kommande året och förhoppningarna är att kunna ytterligare
öka bolagets omsättning.
Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar.

Flerårsöversikt Koncernen (TSEK)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Balansomslutning
Antalet anställda

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

52 565
-1 076
23,7%
14 362
68

45 898
-996
29,5%
15 776
63

40 934
-244
38,2%
15 708
59

38 377
2 592
32,2%
23 528
60

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

38 086
-604
3,0%
8 697
53

33 103
-301
9,4%
9 245
52

29 219
-463
14,0%
8 355
49

28 292
1 026
13,0%
12 568
52

Flerårsöversikt Moderföreningen (TSEK)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Balansomslutning
Antalet anställda

Vad gäller förändringar av eget kapital, se not 13.

Resultatdisposition
Förslag till vinstdisposition:
Balanserat resultat
Årets resultat

867 015
-603 723
263 292

Disponeras för:
Balanseras i ny räkning

263 292

Förväntad framtida utveckling
Föreningen ser med tillförsikt framtiden an och har goda förhoppningar om att kunna klara uppsatt budget
avseende kommande års räkenskapsår både för Föreningen och koncernen.
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21

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
815600-1474

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
815600-1474

2018-05-01
-2019-04-30

KONCERNRESULTATRÄKNING

2017-05-01
-2018-04-30

2019-04-30

2018-04-30

478 165

47 970

10 000

10 000

488 165

57 970

941 492

1 044 229

2 051 611
564 438
4 570 632

3 354 420
234 637
1 754 033

5 746 140

9 330 908

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

13 874 313

15 718 227

SUMMA TILLGÅNGAR

14 362 478

15 776 197

KONCERNBALANSRÄKNING
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning

Not 1, 3

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Not 2, 3
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Not 2, 3, 5
Personalkostnader
Not 6
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Not 9
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA POSTER
Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

52 565 207

45 897 991

52 565 207

45 897 991

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

Not 9

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav
-3 647 758
-13 915 420
-35 934 431

-3 852 587
-12 793 406
-30 210 623

-134 205

-21 324

-53 631 814

-46 877 940

-1 066 607

-979 949

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

175
-9 947

81
-16 281

-1 076 379

-996 149

-161 779

-352 697

-1 238 158

-1 348 846

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11

KASSA OCH BANK
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på årets resultat

Not 4, 8

ÅRETS RESULTAT
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 12

EGET KAPITAL

Not 13

2019-04-30

2018-04-30

4 648 993
-1 238 158

5 997 839
-1 348 846

SUMMA EGET KAPITAL

3 410 835

4 648 993

944 555
0
2 269 655
7 737 433

1 173 340
85 430
2 115 332
7 753 102

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

10 951 643

11 127 204

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 362 478

15 776 197

Not 14

2019-04-30

2018-04-30

Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Skatt

-1 076 379
134 205
-161 779

-996 149
21 324
-352 697

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 103 953

-1 327 522

Förändring lager
Förändringar kortfristiga fordringar
Förändringar kortfristiga skulder

102 737
-1 843 591
-175 561

-11 298
-3 133 952
1 417 188

-3 020 368

-3 055 584

Förvärv av materiella tillgångar

-564 400

0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-564 400

0

0

0

9 330 908

12 386 492

-3 584 768

-3 055 584

5 746 140

9 330 908

Den löpande verksamheten

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

2017-05-01
-2018-04-30

38 085 761

33 102 735

38 085 761

33 102 735

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

Not 2, 3
Not 2, 3, 5
Not 6

-10 201 633
-29 475 255

-10 116 319
-25 522 968

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9

-5 325

-5 324

-39 682 213

-35 644 611

-1 596 452

-2 541 876

MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING

2019-04-30

2018-04-30

Not 9

10 645

15 970

Not 10

175 000
10 000
185 000

175 000
10 000
185 000

195 645

200 970

772 158

851 606

1 114 786
125 973
232 634
3 710 522
5 183 915

1 197 254
307 773
165 267
1 700 275
3 370 569

KASSA OCH BANK

2 545 331

4 821 924

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

8 501 404

9 044 099

SUMMA TILLGÅNGAR

8 697 049

9 245 069

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 1, 3

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2018-05-01
-2019-04-30

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
RÖRELSERESULTAT

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter

FINANSIELLA POSTER
Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

1 000 000
-7 271

2 250 000
-9 330

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-603 723

-301 206

ÅRETS RESULTAT

-603 723

-301 206

26

Sida 7

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11

Sida 8
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
815600-1474
2019-04-30

2018-04-30

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

867 015
-603 723
263 292

1 168 221
-301 206
867 015

SUMMA EGET KAPITAL

263 292

867 015

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12, 13

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN

2019-04-30

2018-04-30

Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar

-603 723
5 325

-301 206
5 324

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-598 398

-295 882

79 448
-1 813 346
55 703

-11 495
-2 029 951
1 191 258

-2 276 593

-1 146 070

0

0

0

0

4 821 924

5 967 994

-2 276 593

-1 146 070

2 545 331

4 821 924

Den löpande verksamheten

642 187
1 538 240
6 253 330

313 339
1 532 275
6 532 440

Förändring lager
Förändringar kortfristiga fordringar
Förändringar kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

8 433 757

8 378 054

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 697 049

9 245 069

Investeringsverksamheten

Not 14

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Finansieringsverksamheten
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK) om inte annat anges.
Not 1
Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3).
Materiella anläggningstillgångar, tillämpade avskrivningstider
Inventarier, verktyg och installationer

Publikintäkter
Reklam- och sponsorintäkter
Intäkter för mediarättigheter
Loge-, konferens- och eventintäkter
Restaurang- och kioskverksamhet
Souvenirer
Medlems- och deltagaravgifter
Offentliga bidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter

5 år

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att biljettintäkter redovisas löpande. Intäkter från
säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med partners och sponsorer periodiseras över
avtalstiden i de fall denna sträcker sig över flera räkenskapsår. Medlemsintäkter faktureras löpande under
året och intäktsförs vid betalning.

Koncernens och moderföreningens intäkter

Not 2

Varulager m.m.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut principen tillämpats.

Nyckeltalsdefinitioner

Föreningen
5 921 589
11 234 801
2 279 452
85 500
0
0
1 861 246
7 736 295
1 551 254
7 415 624
38 085 761

2017/2018
Koncernen
6 499 982
11 398 363
2 552 751
5 273 314
7 783 928
86 488
2 013 287
7 069 979
571 300
2 648 598
45 897 991

Föreningen
6 499 982
9 682 163
2 552 751
867 014
0
0
2 013 287
7 069 979
571 300
3 846 259
33 102 735

2018/2019
Koncernen
-2 568 064
-3 647 759
-2 385 427
-1 569 754
-1 941 671
-616 194
-4 834 309
-17 563 178

Föreningen
-2 319 222
0
-2 385 427
-1 089 904
-1 941 671
-616 194
-1 849 215
-10 201 633

2017/2018
Koncernen
-3 009 483
-3 852 588
-2 510 781
-1 468 251
-1 971 274
-366 972
-3 466 643
-16 645 993

Föreningen
-2 753 920
0
-2 510 781
-987 919
-1 971 274
-366 972
-1 525 452
-10 116 319

Koncernens och moderföreningens kostnader

Hyreskostnader för arena och lokaler
Varor till restauranger och kiosker
Materialkostnader
Matchkostnader inklusive säkerhet
Rese- och träningskostnader
Fastighetskostnader
Övriga kostnader

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

2018/2019
Koncernen
5 921 589
13 018 240
2 603 156
4 341 409
6 844 402
151 418
1 861 246
7 736 295
1 551 254
8 536 198
52 565 207

Omsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning

Not 3

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Årets inköp från dotterföretagen uppgår till 319 867 (264 273)
Årets försäljning till dotterföretagen uppgår till 1 323 733 (1 197 680)

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Antal anställda
Not 4 Process med Skatteverket
Skatteverket bedriver en process mot dotterbolaget SSK Arena AB avseende taxeringarna 2011 till 2015.
Dom från första instans, Förvaltningsrätten, kom per 2018-05-08 men bolaget har överklagat domen till
Kammarrätten. Om dom i Förvaltningsrätten vinner laga kraft är kostnaden till Skatteverket 662 tkr inklusive
ränta, detta har efter anmodan samt nekad begäran om uppskov betalts in till Skatteverket och redovisas
därmed inom interimsfordringar. Bolaget och dess skattejurister har gott hopp om att fortsatt, om inte helt så
delvis, vinna gehör i Kammarrätten. Bolagets egna kapital är inte i fara även om maximal kostnad drabbar
bolaget. Slutligen anser styrelsen i SSK Arena AB och bolagets skattejurister att det inte är sannolikt att
Förvaltningsrättens dom kommer att i sin helhet bifallas, bolaget har vunnit delsegrar gentemot Skatteverket
vid flera tillfällen vid de senaste årens meningsskiljaktigheter varvid bolaget således hyser goda
förhoppningar om fortsatt gehör, vilket gör sammantaget att en uppskattning av eventuell definitiv kostnad
som svårbedömd per 2019-04-30.

Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Arvode och kostnadsersättning

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not 7
2018/2019
Koncernen
68 775
0

Föreningen
32 750
0

2017/2018
Koncernen
58 150
0

Föreningen
22 750
0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Resultat från finansiella poster
2018/2019
Koncernen
0
175
0
175

Föreningen
0
0
1 000 000
1 000 000

2017/2018
Koncernen
0
81
0
81

Föreningen
0
0
2 250 000
2 250 000

0
-9 947
-9 947

0
-7 271
-7 271

0
-16 281
-16 281

0
-9 330
-9 330

2019-04-30
Koncernen

Föreningen

2018-04-30
Koncernen

Föreningen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack anskaffningsvärden

427 833
564 400
0
992 233

347 833
0
0
347 833

427 833
0
0
427 833

347 833
0
0
347 833

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-379 863
0
-134 205
-514 068

-331 863
0
-5 325
-337 188

-358 539
0
-21 324
-379 863

-326 539
0
-5 324
-331 863

478 165

10 645

47 970

15 970

Övriga ränteint. och liknande resultatposter
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Utdelningar koncernföretag
Utdelning 2018/2019 avser 1 000 tkr från SSK Arena AB.

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga

Not 6

Anställda och löner

Koncernen
Antal anställda
Moderföreningen
Antal anställda

2018/2019
Totalt
68

varav män
60

2017/2018
Totalt
63

varav män
56

53

51

52

50

Styrelse &
klubbdirektör

Övriga
anställda

Styrelse &
klubbdirektör

Övriga
anställda

960 000
80 276

24 223 345
1 855 009

960 000
79 012

20 680 094
1 140 598

283 676

7 878 766

283 365

6 587 203

840 000
80 276

19 513 113
1 751 260

840 000
79 012

17 316 209
1 055 756

283 676

6 355 571

283 365

5 468 276

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0
2

1
6

0
2

1
6

0
2

1
6

0
2

1
6

Koncernen
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter samtliga anställda
Moderföreningen
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter samtliga anställda
Könsfördelning inom företagsledning
Koncernen
Klubbdirektör
Styrelseledamöter
Moderföreningen
Klubbdirektör
Styrelseledamöter
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Not 8 Skatt på årets resultat
Skatt uppkommer p.g.a. resultat i enskilt dotterbolag.

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 9

Inventarier, verktyg och installationer

Planenligt restvärde

Sida 14
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Not 10 Andelar i koncernföretag
Förändring andelar i koncernföretag

SSK Arena AB
SSK Marknad AB

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
815600-1474

Förvärv under
Ingående värde
året
175 000
0

556669-9681, Säte: Södertälje Kommun
556866-0384, Säte: Södertälje Kommun

Andel
100%
100%

Södertälje 2019-05-23
Nedskrivning
0

Totalt
175 000

Ägda andelar
Bokfört värde
1 250
125 000
50 000
50 000

Catharina Elmsäter-Svärd
Ordförande

Joakim Gustafsson

Per Hallberg

Lars-Åke Månsson

Peter Onstrand

Stefan Palmgren

Firial Saado

Mikael Wallteg

Not 11 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

2019-04-30
Koncernen
2 907 301
1 663 331
4 570 632

Föreningen
2 907 301
803 221
3 710 522

2018-04-30
Koncernen
1 314 828
439 205
1 754 033

Föreningen
1 314 828
385 447
1 700 275

Vår revisionsberättelse har avgivits
Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns att upplysa om.

Not 13 Eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Eget kapital

Totalt

5 997 839
-1 348 846

-1 348 846
1 348 846

4 648 993

4 648 993

-1 238 158

-1 238 158
3 410 835

4 648 993
0
-1 238 158
3 410 835

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

1 168 221
-301 206
867 015

-301 206
301 206
-603 723
-603 723

867 015
0
-603 723
263 292

Föreningen
2 050 605
1 756 299
551 829
1 894 596
6 253 329

2018-04-30
Koncernen
2 537 887
1 984 208
623 438
2 607 569
7 753 102

Föreningen
2 185 159
1 696 242
532 959
2 118 080
6 532 440

Moderförening
Belopp vid årets ingång
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Leif Karlsson
Revisor

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga förutbetalda intäkter
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2019-04-30
Koncernen
2 646 861
2 053 541
645 222
2 391 809
7 737 433

Sida 15

Sida 16
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Revisionsberättelse

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar

Till föreningsstämman i Södertälje Sportklubb
Org.nr. 815600-1474

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
enligt god revisionssed. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om den ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södertälje
Sportklubb för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
föreningens och koncernens finansiella ställning per den
30 april 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och
koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige
och enligt International Standards of Auditing (ISA) för den
auktoriserade revisorn. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
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väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 		
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 		
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande 		
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande brister
i den interna kontrollen som jag identifierar under revisionen.

situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vins eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med föreningens stadgar.
Stockholm den 30 maj 2019

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Södertälje
Sportklubb för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019.

Bo Jonsson
Auktoriserad revisor

Leif Karlsson
Revisor

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
Styrelse
Catharina Elmsäter-Svärd, styrelseordförande
Joakim Gustafsson, ledamot
Per Hallberg, ledamot
Lars-Åke Månsson, ledamot
Peter Onstrand, ledamot
Stefan Palmgren, ledamot
Firial Saado, ledamot
Mikael Wallteg, ledamot
Styrelsens arbete
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret genomfört totalt 11 styrelsemöten i Södertälje Sportklubb. Arbetet har i
huvudsak fokuserat på sport-, ekonomistyrnings-, marknads- och organisationsfrågor samt utvecklande av arenaområdet.
Ledande befattningshavare
Mats Pernhem, Klubbdirektör.
Ulf Lundberg, huvudansvarig A-lag.
Emil Gimlander, Ekonomichef.
Magnus Karlsson, Marknads- och försäljningschef.
Kjell-Arne Blomqvist, ansvarig drift arena.
Anders Damberg, köks- och restaurangsansvarig.
Revisorer
Bo Jonsson, auktoriserad revisor.
Leif Karlsson, förtroendevald revisor.
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