
Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende IFK Malmö Fotbollsklubb för 

verksamhetsåret 2020 

 

1. Administration/kansli 

Verksamheten vid Malmö Stadion har under året skötts genom gemensamma insatser av Ulf Johnsson 

och Lars-Ove ”Phu” Lundin. Arbetet har utförts på ett dedikerat och engagerat sätt, vilket är väldigt 

värdefullt för föreningen. Jesper Andersson tillträdde som sportchef vid årsskiftet och har ofta 

befunnit sig på Stadion för att lägga grunden till seniorlagets och U19-lagets verksamhet. Michael 

Lindholm har på ett förtjänstfullt vis bidragit till att få administration att fungera och hemsidan att 

vara en levande sida med mycket fakta, bilder och annat som skapar ett stort intresse. 

Bo Sjöberg, Ingemar Janmarker och Robert Sjöström gör ovärderliga insatser med tvättning av kläder 

och annat underhåll. 

 

2. Ekonomi 

Ekonomin i föreningen har traditionsenligt bjudit på utmaningar under året. Tack vare ett bra arbete 

med ekonomin de senaste åren står klubben nu starkare än på många år. ICA Maxi, genom vårt 

arbete med ”Fri lek åt alla”, är värt ett särskilt omnämnande i detta sammanhang. 

Arbetet med att hålla nere föreningens kostnader har fortgått, något som präglat även lönesättningen. 

Den tidigare beslutade segerpremien har varit normgivande för de spelare som har varit aktuella för 

ersättning. 

Föreningen gör ett negativt resultat för året om cirka 118 000 kronor.   

 

3. Sport 

Seniortruppen 

Säsongen 2020 måste sägas varit framgångsrik. Mycket var nytt jämfört med 2019 och därför rådde 

inledningsvis en viss osäkerhet kring lagets slagstyrka men också en optimism i och med den 

inspiration som det nya förde med sig. Tränarkonstellationen bestod av Roger Nilsson, Per 

Harrysson och Jan Strandberg, alla nya i IFK Malmö. Den förstnämnda hade dock sedan tidigare en 

gedigen spelarkarriär hos oss. Knutna till laget var också Fredrik Rundgren (lagledare), Thomas 

Klintberg (massör) och Leif Nilsson (målvaktstränare). Lars Holmberg har också bidragit på ett bra 

vis genom att fungera som bollplank till lagledaren. Ovärderlig service till laget, till exempel med 

materialhantering, stod Ingemar Janmarker, Lars-Ove Lundin, Bosse Sjöberg. Robert Sjöström och Ulf 

Johnsson för. Trots pandemiår har dessa sistnämnda personer på ett mycket förtjänstfullt vis varit 

verksamma i klubben.  

 

Försäsongen blev minst sagt lång. På grund av pandemirestriktioner sköts seriestarten upp till mitten 

av juni, dock blev det för vår del start först i början av augusti. Träningsmatcherna bjöd på blandad 

kompott och startade, för andra året i rad, med match mot Malmö FF sista helgen i januari. Efter en 

kort träningsledighet under sommaren hittade tränarna rätt spelmodell för truppen. Denna 

spelmodell satte sig alltmer under sensommaren vilket gjorde att laget efter den fjärde matchen 

startade en segersvit på hela sju matcher. De 13 seriematcherna resulterade i hela 9 segrar, 2 

oavgjorda och 2 förluster, det vill säga 29 poäng. Målskillnaden 25–7 innebar bland annat att antalet 

insläppta mål var lägst bland division 2-fotbollens 84 lag tillsammans med Karlbergs BK. Och framför 

allt, serieseger!  

 



2020 kan alltså fogas till 1928, 1938, 1952, 1956, 1990, 1993, 1996, 2000, 2006, 2013 som alla 

inneburit serieseger. 

 

U-truppen 

Tidigt under verksamhetsåret startade vi ett U19-lag. Verksamheten har letts på ett mycket 

förtjänstfullt vis av Skender Lapovski och Gajur Sadiki. Laget gick obesegrat igenom sin serie vilket 

förstås gav en serieseger. Spelarna har varit i åldrarna 16 till 20 år.  

 

I slutet av året togs beslut om att också inrätta en U17-trupp och många sökte sig till den vilket 

gjorde att den genast innehöll cirka 25 spelare. Värt att nämna i detta sammanhang är att vår 

ungdomsansvarige, Osman Sudic, genom sitt vittförgrenade nätverk starkt bidragit till dessa två lags 

tillblivelse.  

 
Ungdomar 

Vi har ånyo under 2020 ökat både antal lag, spelare och ledare i vår verksamhet. Totalt deltog under 

året 160 barn, till och med 15 år, i vår verksamhet. Värt att notera är att vi under andra halvåret fick 

i gång en fotbollsskola, en mycket viktig faktor för att fortlöpande kunna fylla på med nya 

åldersklasser. 

I dagsläget har vi lag i följande åldersklasser: 

• 2014-2015 

• 2012-2013 

• 2010 

• 2009  

• 2008  

• 2007  

• 2006  

Merparten av dessa åldersgrupper har två tränare. Hela året var följande ledare verksamma: 

Mirzan Malkoc, Olof Persson, Osman Sudic, Ahmedina Sudic, Tobias Brorsson och Zeb Mårtensson, 

Onoufrios Simeonidis, Mohammed Saber Agha, Abdellah Gassa, Ibrahim Abderahman, Marko Denic, 

Aram Kazarian, Firas Jasim. 

 
Under första halvåret var också följande ledare verksamma: 

Erhad Zekic, Fadil Bolkolcu, Hasan Bolkolcu, Abdul Daknache, Asim Faiz, Ömer Sözcü. 

 

Föreningen vill verkligen tacka för nerlagd tid, kraft och ett engagemang som är ovärderligt.  

Osman Sudic har under 2020 varit ungdomsansvarig och skött denna uppgift på ett förträffligt vis. 

Han lägger ner mycket kraft på att få föräldrar att följa verksamheten samt att inspirera ledarna att 

förkovra sig. Dessa faktorer gör IFK:s ungdomsverksamhet allt starkare både sett till kvantiteten och 

kvaliteten.  

 

Gåfotboll 

Sommaren 2020 började vi med träningsverksamhet för så kallad gåfotboll. I Sverige är vi bland 

pionjärerna inom denna typ av fotboll och kunde snabbt konstatera ett stort intresse. Cirka 25 

personer deltog i träningarna och vi stod även som värdar för en turnering i oktober där ett våra två 

deltagande lag nådde final.  

 

 

 

 

 

 



4. Engagemang 

Sociala engagemang 

Fri lek åt alla innebär gratis fotboll för barn mellan 5 och 15 år där sponsorer står för 

medlemsavgiften (400 kronor per barn). Vi är ensamma i Sverige om att kunna erbjuda detta 

borttagande av ekonomiska trösklar för att i organiserad form spela och träna fotboll. 

Matkasseprojektet är ett samarbete mellan IFK Malmö, Skåne Stadsmission, City Gross och fem ICA-

butiker i och omkring Malmö. Vi hämtar upp mat som antingen har kort datum, skadat emballage 

eller tillhör ett utgående sortiment, tar in det till Malmö Stadion packar om det och säljer till 

behövande i Stadsmissionens, Röda Korsets, Rädda Barnens och Svenska kyrkans nätverk. Tankarna 

med projektet är att det ska bidra till ett bättre Malmö samt att det ekonomiska överskottet ska 

hjälpa IFK Malmö med att riva alla ekonomiska hinder det finns för barn och ungdomar att vara 

delaktiga i en idrottsförening. 

Jobbet som görs varje tisdag utförs av ideella krafter från IFK Malmö och Skåne Stadsmission. Cirka 

70 till 90 matkassar hämtas ut varje vecka. 

Till följd av detta så har vi för fjärde året i rad haft öppet matutdelningen några dagar innan julafton. 

Då har vi inte sålt utan delat ut maten gratis samt adderat alla matkassar med julklappar till barnen. 

2017 delade vi ut 100 matkassar och de tre senaste åren har det handlat om 150 matkassar vid jultid. 

En fin tradition som ska upprätthållas. 

Styrelsen vill rikta ett innerligt tack till Anette Lundin, Lars-Ove ”Phu” Lundin, Ingemar Janmarker, 

Lars Björk, Ann-Christin Björk, Emma Björk, Ulf Johnsson, Robert Sjöström och Tommy Svensson 

för det stora arbete som dessa eldsjälar gör i detta arbete.  

 

5. Marknad 

Vid årsskiftet 2019/2020 inrättades en funktion som försäljnings- och marknadschef för att öka 

möjligheterna att öka antalet samarbetspartners, allt för att skapa en stabilare grund att stå på. Robin 

Lundgren åtog sig denna roll och valdes också in i styrelsen vid förra årsmötet. 

Affärsnätverket 

 

Under hösten 2020 fram till dags dato har klubben genom försäljnings- och marknadschefens försorg 

jobbat hårt och metodiskt enligt upplagd plan. Denna går ut på att kring IFK Malmö på sikt skapa ett 

av Malmös starkaste affärsnätverk. Nätverket är på väldigt god väg nu trots att pandemin självklart 

saktat ner processen något. Dock märks tydligt att föreningen är en attraktivare samarbetspartner än 

på väldigt många år.  

 

Sociala/samhällsprojekt 

 

Olika social- och samhällsprojekt är helt nödvändiga för en klubb som ska tas på allvar av näringslivet 

2021 som en attraktiv samarbetspartner. Dessa ska utvecklas och bli fler på sikt. 

 

Grafisk profil/sociala medier/hemsida  

 

Dessa är under ständig utveckling och förbättring. Avsevärda förbättringar har redan gjorts senaste 

året och detta arbete fortsätter och ska utvecklas på sikt i mån av tid och pengar.  

 

Till sist ett stort tack till vår försäljnings- och marknadschef Robin Lundgren för utmärkt arbete i 

denna roll.  



6. Styrelse 

Vid årsmötet i februari valdes Ellinor Auinger och Robin Lundgren in som nya i styrelsen. 

 

7. Kommittéer 

Styrelsen organiserar sig i olika områden för att tydliggöra och underlätta arbetet. Följande 

sammansättning har gällt: 

 

Kommitté Ledamöter 

Ekonomikommitté Martin Thorstensen Ljungqvist 

(sammankallande) och Christian Karlsson 

Sportkommitté Per Larsson (sammankallande), Michel El-Dabh 

och Jesper Andersson (adjungerad) 

Ungdomskommitté Osman Sudic (sammankallande), Martin 

Thorstensen Ljungqvist och Lars Björk 

Marknadskommitté Robin Lundgren (sammankallande) och 

Torbjörn Karlsson 

Fotboll Fitness-kommitté Torbjörn Karlsson (sammankallande) och 

Ellinor Auinger 

 

 

_______________ 

Styrelsen i mars 2021 


