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1. Verksamhetsinriktning 
Badminton för alla, hela livet där människor mår bra och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och sin ambitionsnivå.  
Med uppmärksamhet på: Utveckling, gemenskap, glädje och delaktighet. 

2. Styrelsen 

Ordförande Daniel Malmberg 
Kassör  Marcus Bergh 
Sekreterare Lars Månsson 
Ledamöter  Emil Pettersson 
  Alva Sjölander 
  Per Ivanoff 
   
Suppleanter  Lennart Järnum 
  Ella Magnusson 
   
Revisor  Marianne Jönsson    

Valberedning Rickard Wagner 
  Eva Nilsson  

Antal möten: 8 

3. Representanter stiftelsen 
Daniel Malmberg, Lennart Järnum och Per Ivanoff.  

4. Ekonomi 
Klubbens ekonomi har under senaste verksamhetsåret varit god med svagt 
negativt resultat i linje med budget. Årets verksamhet har varit mer normal 
relativt föregående år, utan större påverkan av pandemin. Verksamheten har 



vuxit genom fler medlemmar och således högre intäkter genom medlems- och 
träningsavgifter. Fler sponsorer har tacksamt stöttat vår verksamhet vilket är 
betydelsefullt. Bidrag från kommun, Riksidrottsförbundet, Svenska 
Badmintonförbundet och andra intressenter har minskat under året främst då 
stödet från Tillväxtverket var kopplat till pandemin. Dessa stöd genom bidrag 
är av stor betydelse för klubben där styrelse och klubbchef aktivt jobbar för 
stöd från olika intressenter. Då verksamheten vuxit har våra bankostnader 
ökat, en kostnad som vi aktivt jobbar för att hålla nere. En lösning på höjd 
bankostnad inför kommande säsong är att förlägga del av verksamheten i 
kommunala hallar med nolltaxa. Då vår klubbchef övergått från konsult till 
anställd av klubben har den kostnaden bytt kostnadsställe från ”övriga externa 
kostnader” till ”personalkostnad”. Sammantaget så har vi en god ekonomi, 
stark kassa och goda möjligheter att bedriva verksamhet av hög kvalité inför 
kommande verksamhetsår. Se mer i balans och resultaträkning, flik 11 och 12.  
 
5. Medlemsutveckling 
Enligt uppgifter från vårt medlemsregister i IdrottOnline är vi cirka 1000 
medlemmar (föregående år 720). 
Vårt fokus är fortsatt utveckling av befintliga medlemmar genom att öka 
kvalitén i verksamheten bland annat med ledarutveckling. 

Medlemsnöjdhet på 88 % (föregående år 88 %). Några kommentarer från 
enkäten: 

1. ”Jag har haft ett fantastiskt år hos er”. 

2. ”Alltid lika kul att spela och fika tillsammans efteråt”. 

3. ”Overall good experience so far. Looking forward.” 

4. ”Jobba för bättre ventilation och sänk belysningen till 70 %. Annars 
TOPPEN!”. 

 
6. Träningsverksamheten 
Vi har haft träning för olika åldrar och 
på olika nivåer. Vi har haft fler 
badmintonskolegrupper än tidigare 
vilket är positivt.  

I vår träningsverksamhet deltar cirka 
250 st barn och ungdomar i åldern 
4-20 år och cirka 150 st är över 20 
år. Utöver det har cirka 100 föräldrar 
deltagit på den populära 
fredagsfysen.  

Träning har bedrivits på alla dagar 
utom lördagar. 



Våra tränare har varit: André Nilsson, Isak Sjölander, Simon Blücher, Nathalie 
Blixt, Aleksandra Lazic, Vipendra Singh, Melwin Nilsson, Vigor Ershagen, Yao 
Wei, Alva Sjölander, Theo Sjöberg, Ikhlaq Siddiqui, Irene Truong, Andreas 
Barsk, Swastik Devata, Alexander Lau, Henrik Tallberg, Maria Nilsson, Karl 
Fredlund, Annie Karlsson och Marcus Bergh. Kursiv stil nya för säsongen. 

Vi har också haft samarbete med RF-SISU Skåne och deras skolprojekt där vi 
besökt Gustavslundsskolan och Maria Park. 

7. Utbildning 
Samtliga tränare har genomgått interna kurser för att höja kvalitén i träningen 
där vi fått ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne samt Svenska 
Badmintonförbundet.  
Vi har också genomfört en klubbdomarutbildning som Theo Sjöberg och Prabal 
Mittal deltagit i. 
Alexander Lau, Simon Blücher och Melwin Nilsson har också deltagit i intern 
strängningsutbildning.  

8. Seriespel/tävling 
Vi har varit representerade i division 1, 3 och 4 under året. Samtliga lag 
klarade sina mål. Divison 1 slutade på plats 5. Division 3 och 4 på plats 3.  

Fler har tävlat under säsongen trots Covid-19. 74 stycken har tävlat nationellt 
med tävlingslicens. Utöver det har cirka 75 stycken deltagit på Split-Steget och 
Superhjälten, två interna tävlingar för badmintonskolan och T3. Det innebär att 
vi redan nått vår ena målsättning i strategi 2025 om att vara 150-tal tävlande!  

DIVISION 4



Vi arrangerade för första gången på 5 också tävling på hemmaplan där 
Öresundsspelen återuppstod som fick fin feedback. Till samtliga matcher hade 
vi ordnat med egna siffervändare och banvärdar vilket uppskattades av alla. 
Tack till tävlingsgruppen: Johan Hedborg, Annie Karlsson, Celina Garlén, Mikael 
Johansson och Maria Nilsson.  
Tillsammans med våra indiska vänner i Sambandh arrangerade vi också 
dubbeltävling för motionärer.  
Utöver det har vi genomfört två interna tävlingar för badmintonskolan med 
stor uppslutning med syfte att lära sig spela matcher.  

9. Anställda/konsulter 
Under året har Henrik Tallberg varit anställd som tränare på 100 % och Maria 
Nilsson som klubbchef på 75 %.  

10. Samarbetspartners/friskvårdspartners 
Under året har vi arbetat med att öka våra partners (se ekonomi). Följande har 
bidragit till vår verksamhet: 
- Nerle Jonsson Lindeblad 
- Player Club Sweden 
- Öbergs Lås & Nycklar 
- iTunnan 
- Yonex Scandinavia 
- RLT 
- BI-Reklam 
- WL-bygg 
- Zkond 
- Mercus Yrkeskläder 

- Kinnarps 
- Faunus Träd 
- Elon 
- Bildeve 
- Nordea 
- Stiftelsen Olympiahallen 
- RF-SISU Skåne 
- Sparbanksstiftelsen Skåne 
- Svenska Badmintonförbundet 

11. Övrigt 

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen har under året blivit genomförda med 
två undantag. Inget 70-års jubileum har genomförts då säsongen delvis 
präglats av Covid-19. Motionsserie med enbart dubbel visade sig inte heller ha 
något intresse trots efterfrågan, däremot genomförde vi en dubbel-workshop 
för motionärer istället samt en dubbeltävling med Sambandh i slutet av maj.  

Aktivitetsplan 2021-2022 

Ideella resurser/volontärer 
- Egna arrangerade utbildningar för tränare/ledare/domare, 3-6 st. 
- Rekrytering av nya resurser, 5-10 st .  
- Aktivitet för samtliga engagerade som uppskattning, 1-2 st. 

Medlemsvård  
- Ex. läger, klubbresa, klubbtävling, föreläsning m.m. 1-2 aktiviteter. 
- Extern tränare för utveckling av T-grupper samt utveckling av tränarna.  
- Interna tävlingar 1-3 stycken.  

Nya koncept 
- Motionsserie, endast dubbel. 
- Badmintonmärket för badmintonskolan. 



Personal 
- Utbildning för personal, 1-2 st.  

Sponsring/marknadsföring  
- Delta i Businessnätverk.  
- Arrangera friskvårdsträffar.  
- Sponsordag för klubbens sponsorer.  

Övrigt 
- Öppet Hus 
- Skolsamverkan. 
- Genomföra Öresundsspelen, E-C. 
- 70-års jubileum 



12. Resultaträkning och balansrapport 

Resultaträkning 2022-06-30 2021-06-30 

Rörelseintäkter 
Gåvor och bidrag 757 784 kr 1 438 843 kr 
Verksamhetsintäkter 1 351 518 kr 1 036 452 kr 
Övriga intäkter 8 636 kr 12 083 kr 

Summa intäkter  2 117 938 kr 2 487 378 kr 

Rörelsekostnader 
Verksamhetskostnader 900 227 kr 783 075 kr 
Personalkostnader 1 065 318 kr 1 004 906 kr 
Övriga externa kostnader 198 047 kr 499 925 kr 
Finansiella kostnader 8 kr 329 kr 

Summa kostnader 2 163 600 kr 2 288 235 kr  

Årets över-/underskoB - 45 662 kr + 199 143 kr 

Balansräkning 2022-06-30 2021-06-30 

Tillgångar 
Kundfordringar 19 870 kr 440 kr 
Övriga fordringar 45 171 kr 23 365 kr 
Kassa och bank 380 161 kr 356 317 kr 

Summa Gllgångar  445 202 kr 380 122 kr 

Eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust  143 031 kr 203 964 kr 
Vinst eller förlust från föregående år -203 835 kr -60 933 kr  
Reservfond - 190 655 kr - 190 655 kr  
Årets resultat 45 661 - 203 835 

Summa eget kapital - 205 798 kr - 251 459 kr 

Skulder 
Leverantörsskulder - 29 752 kr - 25 215 kr 
SkaOeskulder - 48 123 kr - 53 551 kr 
Övriga skulder - 161 530 kr - 49 897 kr 

Summa skulder - 239 404 kr - 128 663 kr 

Summa eget kapital och skulder 445 203 kr 380 122 kr 



Helsingborg den 23 augusti 2022 

………………………… ............................  …………………………  
Daniel Malmberg  Lars Månsson  Marcus Bergh 
Ordförande Sekreterare  Kassör 

………………………… ………………………………  …………………………  
Emil Pettersson Per Ivanoff   Alva Sjölander 

……………………….         …………………………… 
Lennart Järnum Ella Magnusson  

Helsingborg den 23 augusti 2022 

………………………… 
Revisor Marianne Jönsson 


