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Verksamhetsberättelse 2020, Fortuna FF 
 

Styrelsen för Fortuna FF har i detta dokument sammanställt årsberättelsen för Fortuna FF. 

 

Fortuna FF har varit i en utvecklingsfas under en längre tid och är en förening som aktivt 

satsar på utveckling av verksamheten samt utbildning av våra ledare. Trots 

anläggningsutmaningar har vi ett unikt läge med bra förutsättningar för rekrytering och 

fortsatta tillväxt av medlemmar de kommande åren.  

 

Året har präglats av pågående pandemi med många snabba beslut och kommunikation, 

kostnadsbesparingar och aktivt sökande av aktuella pandemi-bidrag. Många inställda 

träningar, mindre träningsgrupper och ett mindre antal matcher över säsongen. Föreningen har 

aktivt följt samtliga rekommendationer och restriktioner. 

 

Trots det utmanandet året ser det fortsatt positivt ut för såväl flick- och pojklagen som för 

våra seniorlag på herr- och damsidan där vår bedömning är att trenden med fortsatta 

fotbollsrelaterade framgångar har alla förutsättningar att fortsätta.  

 

 

Örby 2021-03-18 

 

/Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Vahtera    Urban Plevén 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Barth    Jonas Nilsson 

Kassör    Ledamot 
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Allmänt 
Föreningen hade vid utgången av 2020 totalt 847 medlemmar.   
Medlemsantal 2020-12-31 Pojkar/män Flickor/kvinnor Summa  

Antal under 7år 86 23 109  

Antal i åldern 7–12 år 174 51 225  

Antal i åldern 13–20 år 107 83 190  

Antal över 20 år 212 111 323  

Totalt antal medlemmar 579 268 847  

varav 7–20 år 367 157 524  

    
 
 

Under året bytte vi namn på stödmedlemmar till ”Fortunavänner”, vi gjorde även en mindre 

drive där styrelsen bemannade ett bord utanför Hemköp under hösten. På plats fanns även 

Gutz och Svenska Trygghetslarm med ett attraktivt kunderbjudande. Under 2020 hade vi 

totalt ett 20-tal Fortunavänner. Målsättningen är att kommunicera nyttan med att vara 

Fortunavän mer återkommande under 2021. 

 

Under året har styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett antal möten med 

föräldrakommitté, lagmöten och med seniorernas företrädare.  

 

Organisation 
Anställd och avlönad personal i Fortuna FF under 2020 har utgjorts av: 

 

Kansli 1: Thomas Lindqvist, tillsvidareanställd om 100%. 

Kansli 2: Ulf Dahl, tillsvidareanställd om 100%. 

Ekonomisk administration: Ronney Persson, arvodesanställd. 

Sportchef: Johan Isgren, tillsvidareanställd om 100%. 

Senior Herr: Huvudtränare, arvodesanställd 

Senior Dam: Huvudtränare, arvodesanställd 

  

Administrativ personal ligger nu på en nivå som motsvarar föreningens behov där ingen ny 

personal bedöms behövas anställas under kommande verksamhetsår. Däremot ser vi ett  

behov av framtida operativ klubbchef. Styrelsen bestod av 6 ledamöter under 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

                    4 

Utbildning 
Ledarna är en av föreningens viktigaste resurs, bra och utbildade ledare skapar bra 

utbildningstillfällen vid träningar vilket ger en högre närvaro, glädje, motivation och resultat 

som sedan kan bidra till fler medlemmar.  

 

Ulf Dahl, vår kanslist, har planerat och organiserat samtliga. Detta ser vi som mycket positivt 

och kommer att fortsätta med under 2021. 

 

Under 2020 har utbildningar genomförts inom: 

 

• Coerver Coaching 

o F08/09, P07, P08, P09, P10 

• Skånes Fotbollsförbundet 

o Tränarutbildning C - 8 ledare från Fortuna FF (endast genomförd dag 1) 

o Tränarutbildning B - 2 ledare från Fortuna FF (Jan – feb 2020) 

o Tränarutbildning A – (Inställd pga Covid-19) 

o Tränarutbildning MVB - (Inställd pga Covid-19) 

o Grönt Kort - (Inställd pga Covid-19) 

o Tränare inspirationskurs 

o SUP (Spelarutbildningsplan) - Enskilda insatser från lagen 

o STU - Årligt återkommande aktivitet för 14-åringar. Vid 4 tillfällen träffas 

spelare i Helsingborgs och Ängelholmsregionen för gemensam träning i 

Skånefotbollsförbunds regi. Samtidigt sker ledarutbildning. 

 

• Helsingborgs Domarklubb 

o Samtliga spelare Flickor-/Pojkar 13 år, grundkurs + fortsättning (58 delt) - 

Detta är ett led i föreningens ordinarie spelarutbildningsprogram där det är 

obligatoriskt för alla spelare som fyller 13 år att delta. Förutom att 

utbildningen ger ytterligare dimensioner till våra spelares fotbollskunskaper 

så skapar den förståelse för domarens situation samt ger de som väljer att 

fortsätta som domare både möjlighet till att tjäna extra pengar och utveckla 

sitt ledarskap. 

Ekonomi 
Inför verksamhetsåret 2020 tog vi med oss ett negativ ekonomiskt resultat om -180,727 kr 

från 2019. Inför budgeten för 2020 planerades det för ett positivt resultat om 212,628 kr.  

 

Trots ett osäkert år kan Fortuna rapportera ett positivt resultat för 2020 på 416,257 kr. 2020 

har varit utmanande på många sätt men genom allmänt inköpsstopp, aktivt sökande av bidrag 

och ekonomiskt stöd från olika offentliga aktörer har Fortuna klarat sig bra genom den första 

delen av Covid-19 pandemin. Vi har nu en stabil ekonomi som vi kan bygga vidare på, mer 

om den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning finns i Årsredovisningen i 

Bilaga 1. 
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Bidrag 
Under 2020 söktes och beviljades följande bidrag från Svenska Fotbollsförbundet: 

 

Ledarutbildning TUC-Diplom 

Ledarutbildning TUBu-Ungdom 

Ungdomsdomarutbildning 

Spelar och Tränarutbildning Pojkar/Flickor 14 år 

Skåne FF Spelarutbildningsplan 

 

Från SISU Skåne erhöll vi även bidrag för vår nya Veo kamera som är tänkt att användas för 

våra äldre lag, 13 år upp till senior. Detta gör att våra lag kan filma sina matcher och sen 

analysera och plocka ut olika scenarier från matchen i utbildningssyfte och gå igenom i grupp 

eller individuellt. 

 

Vidare erhöll Fortuna FF intäkter i form av stipendiet från Föreningen för Barn & Ungdom 

samt mottog utbetalning via Svenska Spels Gräsroten. 

 

Förutom de normala bidragen under en normal fotbollssäsong så fanns även möjligheten i år 

att diverse Covid-19 bidrag. Fortuna FF har varit aktiv inom detta område och lyckades få 

beviljat ytterligare ca 100,000 SEK i Covid-19 relaterade bidrag. 

Anläggning 
Inriktningen för anläggningsarbetet har under 2020 bedrivits med inriktning mot   

 

• Kortsiktigt perspektiv (<3 år) 

• Långsiktigt perspektiv (3–10 år) där vi stävar att utifrån prognoser och 

samhällsrelaterade aspekter ta fram en realistisk vision om hur både Idrotten, 

samhället och Fortuna FF ska få bästa möjliga förutsättningar.  

Kortsiktigt  

Under 2020 hade vi stora förhoppningar på vår kiosk, både som en ekonomisk möjlighet och 

för sammanhållningen inom förening. Önskan har varit att skapa en samlingspunkt på helgen, 

specifikt under match men även allmänt på helgen för medlemmar och icke medlemmar för 

en delad kaffe och kaka eller en ny-grillad hamburgare.  

 

2020 satte dock käppar i hjulet för den planen där varken matcher eller möjlighet till att ha 

publik inom området tilläts. Vi tar nya tag 2021 med samma ambitioner, i alla fall för andra 

halvåret.  

 

Vårt gamla bollförråd avseende Rydebäcks IP som var inhyst i Rydebäcks Idrottsförening 

revs i somras och har nu tillfälligt fått en container utställd. Vad som händer på sikt är osäkert 

då staden inte kan vara tydlig med hur de ska fylla de behov vi har. 
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Långsiktigt 

Vi har haft ett antal möten med tjänstemän inom Helsingborgs Stad fritidsförvaltning i syfte 

att påverka våra möjligheter till att bedriva en växande idrottsförening i Rydebäck. Tyvärr har 

dessa möten inte mynnat ut i något konstruktivt och vad vi kan förstå finns inga planer från 

staden att se över idrottsplanerna i Rydebäck. 

 

Vi hade även förhoppning att få ta ett större ansvar för den planerade nya idrottshallen samt 

möjligheten att få vara med att påverka utformningen för att på bästa sätt säkerhetsställa att 

våra intressen togs i beaktande. När idrottshallen nu byggs är det tydligt att våra intressen inte 

beaktas och vi kan inte räkna med någon tillgång till hallen förutom till omklädningsrum. 

 

Det är helt emot våra intressen och för att skapa oss själva möjligheter att utveckla Fortuna 

har vi startat upp diskussioner med andra föreningar i Rydebäck för att säkerhetsställa att vi är 

delaktiga i hela föreningslivet i Rydebäck. Vår förhoppning på sikt är att flytta kansliet till 

Rydebäck för att verka närmare våra medlemmar. 

 

Marknad 
Fortuna hade under året 13 företagssponsorer som tillsammans sponsrade föreningen med lite 

drygt 200,000 kr. Nivån är ca 50,000 kr lägre än 2019 men på en ok nivå med hänsyn till året 

vi varit igenom. Fortunas sponsorer är i regel mindre företag men anknytning till Rydebäck, 

vilka har lättare att påverkas av en pandemi.  
 

Sponsorstrukturen består av olika nivåer, Partner, Guld, Silver samt Supporter. 

Fortunarabatten är ett erbjudande till företag som vill marknadsföra sig mot våra medlemmar 

med konsumenterbjudande såsom till exempel rabatt på ett köp. Medlemmen kommer åt 

erbjudanden via medlems-appen. 

 

Arrangemang 
”Kick Off” Säsongen 2020 startade vi upp med vår årliga kick-off för alla våra ledare. Den 

startade med information från sportchef innan vår SUP instruktör Christer Olsson tog över 

och informerade våra ledare om möjligheten till hjälp kring träning från SUP instruktör. Vi 

gick sen över till lite trevligheter då vi hade bokat 11 banor på Padelcrew. Efter 2 timmars 

padel var det dags för hamburgare från Jumpyard. Det blev härligt mingel bland ledare, 

styrelse och personal. Detta är något som vi har inför varje säsong och ett bra sätt att visa 

uppskattning till alla våra ideella ledare som gör ett otroligt jobb för föreningen. 

 

”GRLPWR Vintercup” startades upp av drivna ledare på flicksidan under 2016. Slutspelet 

för GRLPWR VinterCup 2019/2020 fick tyvärr ställas in pga Covid-19. Ca 50 deltagande lag 

han bara spela gruppspelsmatcherna vilket såklart var väldigt tråkigt. Även GRLPWR 

2020/2021 ställdes in och återbetalning av anmälningsavgifter påbörjades då spel aldrig hann 

att komma igång. 

 

Även i år utfördes en fotografering för alla våra ungdomslag samt seniorer. Under 31 mars 

och 1 april var Sport Foto Syd hos oss och gjorde ett jättebra jobb med alla våra seriespelande 

lag. Det innebar att vi på vår hemsida kunde presentera varje lag tillsammans med en lagbild 
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samt individuella bilder på varje spelare. Pga Covid-19 hade vi inte möjligheten att 

fotografera alla lag då det slog till i samband med våra sista lagfotograferingar. 
 

Samtliga ungdomslag i Fortuna FF var i mitten av april inbjudna att delta vid kampanjen  

”För ett renare Helsingborg” där det för året var nya förutsättningar för ekonomisk 

tilldelning. Genom att de deltagande lagen städade de städområden i Rydebäck som Fortuna 

FF blivit tilldelade bidrog till en inkomst av ca 50 000 kr, där deltagande lag stärkte sina 

lagkassor med 50% av detta belopp. En fördelning som syftade till att skapa engagemang och 

delaktighet men även för att stärka lagens möjligheter till deltagande vid cuper och 

turneringar. 

 

Tyvärr kunde vi inte slå samman aktiviteterna Knatteinskrivning och Girl Power till en 

gemensam Aktivitetsdag” detta år, utan det fick enbart bli knatteinskrivning.   

 

I juni månad efter skolan slutade kunde vi för andra året genomföra Svenskfast Summer 

Camp. Nytt för i år var att vår samarbetspartner Svensk Fastighet gick in och köpte namnet 

på campen som ett led i att sammansvetsa campen med barnensdag som också skulle varit 

helgen efter campen men som tyvärr fick ställas in pga Covid-19. Trots strängare restriktioner 

lyckades vi genomföra denna tack vare duktiga ledare och deltagare. Vi hade ca 100 anmälda 

barn på plats nere på Örby under 3 dagar. Vi hade 18 ungdomsspelare som fick agera ledare 

och genom detta få sommarjobb under tre dagar. Tillsammans med 5 vuxna med övergripande 

ansvar så blev det tre lyckade dagar. Stadium stöttade med priser till ledarna samt ett flertal 

uppblåsbara ”leksaker” som användas under hela campen. Allt avslutades med ett stort 

vattenkrig mellan barn och ledare som traditionen bjuder. 

 

Eskilscupen där vi under tre dagar ansvarar för all försäljning samt rapportering av 

matchresultat för de matcher som spelas på Örbyvallen ställdes in missade vi möjlighet till 

intäkter under dessa tre dagar. 

 

Barn- och ungdomssektionens årliga avslutning, även kallad ”Chokladfotbollen”. Fick tyvärr 

ställas in pga covid-19 

 

”Julmarknaden på Råå” fick också ställas in detta år. 
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Ungdom flickor/pojkar 

Under 2020 har vi önskat att alla lag ska ha en ledare som ansvarar för målvakterna i 

respektive åldersgrupp. Detta för att kunna erbjuda de spelarna som väljer att vara målvakt en 

specifik träning minst en träning i veckan för att kunna vidareutvecklas och bibehålla intresset 

som målvakt. Vi har då gett ledarna möjlighet att utbilda sig inom området men tyvärr har 

dessa utbildningar får sättas på vänt pga covid-19. Initiativet är mycket viktigt då det är 

tydligt att det är få målvakter som hänger i hela vägen genom ungdomsåren upp till 

junior/senior. 

Samarbetet med HIF på killsidan samt FC Rosengård på tjejsidan fortsätter som tidigare. 

Med en grundläggande god struktur ser vi utfallet i goda resultat som främst bedöms efter 

antalet aktiva, närvaro på träningar och matcher och till sist resultat på plan som i sig kan vara 

en vägvisning på att det är kul att utvecklas. 

Under 2020 hade 27 seriespelande lag varav 18 pojklag och 9 tjejlag 

Våra ungdomslag har medverkat i Följande cuper 2020. Färre så klart pga Covid-19 

Nyårssaluten : Deltog A- Laget, P09 och F08/09 

Övriga Cuper som vi deltog i: 

Höganäs Eurocity Cup 

Kristianstad Arena Futsal  

Svalövscupen 

Bjuvstorpscupen 

Billecupen 
 

Senior Dam-A 

Under 2020 var damerna nykomlingar i div 3. Vi hade till truppen fått spelare från olika 

klubbar men kanske främst från Wormo vars damlag hade lagts ner. Laget övertygar 

inledningsvis och hänger med i toppen av serien under lång tid. Tyvärr räcker man inte enda 

fram utan missar att ta segrar i de avslutande 2 seriematcherna vilket hade resulterat i en 2:a 

plats i serien. I stället slutar damerna på en 6:e plats vilket var synd. Fortuna FF och 

huvudtränare P-A Okkerström väljer att gå skilda vägar. Även lagledare Mia Okkerström 

lämnar. Vi tackar P-A och Mia för 2 fina år tillsammans. 

Vi har nu etablerat oss i div 3 och rekrytering av nya tränare slutar med att vi får följande 

ledarteam för damerna. Måns Forsberg flyttas upp från F17 samtidigt som Christer Olsson 

tillkommer utifrån. Dessa 2 får huvudansvaret och tillsammans med Christer Huatorp som 

också är ny samt Jonas Westman som fortsätter från föregående år känner klubben att vi kan 

spänna bågen ytterligare och förhoppningsvis överträffa föregående år. Från vårt F17 lag 

flyttas våra 03 och 04 tjejer upp till damlaget. 
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Senior Herr-A 
Herrlaget inleder säsongen med nytt tränarteam. Rasmus Leijon och Marcus Gessle. Några 

veckor in på säsongen tillkommer även en spelande assisterande tränare i Philip Pettersson. 

Dessa tre gör ett genomgående bra år med resultatmässigt och utvecklingsmässigt bra resultat 

med spelarna, flera tar kliv i sin utveckling. Ledarna jobbar mycket med videoanalys vilket 

också uppskattas av spelarna. Man startar säsongen med 4 oavgjorda vilket är både positivt 

och negativt. Man har inte förlorat men heller inte tagit så många poäng. Därefter lossnar det 

och segrarna börjar trilla in. Man hänger med i toppen och förlorar inte sin första match förrän 

i omgång 8. Detta blir också den enda förlusten på säsongen. Det räcker tyvärr inte ända fram 

till kval men en hedersam 4:e plats är ett bra första år för ledarna och vi ser nu fram emot 

2021. 

 

Seniorlagen har fortsatt valt att förlägga hemmamatcherna till Rydebäcks A-plan. 

 

 

//Styrelsen Fortuna FF 


