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Medlemsantal 2016: 5 664. 

Varav ständiga medlemmar 2016: 712. 

Avlidna medlemmar 2016: Kurt Linke, Bengt Larsson, Makis Moursidis, Christer Asping, Yngve
Lundqvist, Ingvar Nilsson, Nils Karlsson, Sven Holm, Johan Bohman.

IDROTTSFÖRENINGEN
KAMRATERNA GÖTEBORG

IFK GÖTEBORGS STYRELSE 2016

FÖREDRAGNINGSLISTA

MEDLEMMAR

Ordinarie årsmöte, Burgården Konferens 
Måndagen den 6 mars 2017 kl 18:00

1. Mötets öppnande – Inledningsanförande av 
klubbens ordförande.

2. Parentation.

3. Jörgen Lennartsson inför säsongen 2017.

4. Prisutdelning och utdelning av utmärkelsetecken.

5. a. Val av ordförande för mötet.
b. Val av sekreterare för mötet.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll.

9. Val av tre röstkontrollanter.

10. Godkännande av röstlängden.

11. a.   Föredragning av styrelsens verksamhets-
     respektive förvaltningsberättelse för 2016.
b.  Fondkommitténs berättelse för 2016.
c.   Genomgång av föreningens resultat- och 
     balansräkning och revisionsberättelse.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och
revisorer för räkenskapsåret 2017.

14. Val av ordförande och styrelseledamot.
a.   Val av ordförande för 2017.
b.  Val av styrelseledamöter på två år.
I tur att avgå: Mikael Kjellström, Mats Ahdrian 

och Mats Engström.

15. Val av två revisorer för 2017.
I tur att avgå: Jonas Jonasson och Jerry Carlsson.

16. Val av två revisorssuppleanter för 2017.
I tur att avgå: Berth Hilmersson och Tommie Almgren.

17. Val av tre ledamöter i Fondkommittén.
I tur att avgå: Jakob Andreasson, Ralph Öberg och
Tage Christoffersson.

18. Val av tre ledamöter i Guldmedaljutskottet för 2017.
I tur att avgå: Kent Olsson, P-O Lundquist, Tore B
Carlsson.

19. Val av tre ledamöter i Valberedningen inför årsmötet
2018.
I tur att avgå: Joakim Brinkenberg, Marcus Toremar,
Kent Olsson.

20. Behandling av till årsmötet inkomna förslag.
a.   Uppföljning av vid tidigare årsmöte behandlade 
     motioner.
b.  Styrelsens förslag beträffande sektionsstyrelser.
c.   Styrelsens förslag beträffande biljetter/biljett-
     priser.
d.  Nya förslag.

21. Årsavgiften.

22. Val av ständig medlem genom lottning att gälla från
och med 2017.

23. Mötets avslutning.

Frank
Andersson

Mats
Engström

Jakob
Andreasson

Olof 
Myhrman

Cecilia
Andersson

Mikael
Kjellström

Andreas
Johansson

Mats
Ahdrian

Gunnar
Larsson

Hedersordförande
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EN MATCH FRÅN GRUPPSPELET
IFK Göteborg klarade sju
hinder – men som tränare
Jörgen Lennartsson påpeka-
de:
  – Det åttonde och sista tog
vi oss tyvärr inte över.

Det fanns givetvis förhoppningar om att
överträffa den allsvenskan andraplatsen
från 2015 och att försvara cupguldet från
samma år.
Nu blev det inte så.
IFK Göteborg slutade fyra i serien och

försvann redan i svenska cupens grupp-
spel. Istället var det internationellt som
de största avtrycket gjordes.
Säsongen 2016 tog vi oss hela vägen 

till play-off i Uefa Europa League och var
endast en omgång från att kvala in till
gruppspelet.
Efter att enkelt (5–0 hemma, 2–1 borta)

ha avfärdat Llandudno från Wales vänta-
de polska Piast Gliwice i den andra om-
gången. På bortaplan gjorde Jörgens
Lennartsson och hans gäng en av sä-
songens bästa matcher och vann med 
3–0 efter mål av Mattias Bjärsmyr, Tobias
Hysén och Gustav Engvall. I returen på
Gamla Ullevi var det full kontroll på siff-
rorna från första matchen.
Den tredje rundan inledes med en

hemmaförlust (1–2) mot finska HJK Hel-
singfors, som dock följdes av en bragd-
artad insats i returen, där Jakob Anker-
sen i den andra halvleken sköt sitt lag vi-
dare.
I det återstående hindret på vägen mot

play-off lottades vi mot Qarabag från
Azerbajdzjan. Det fanns stora förhopp-
ningar om avancemang, inte minst efter
1–0 på Gamla Ullevi. I returen visade det
sig dock att vår motståndare var ett för
bra lag och förlusten (0–3) var inget att
säga om.

Säsongen inleddes annars med grupps-
pel i svenska cupen. Nya i truppen var
återvändande Tobias Hysén och Erik
Dahlin, uppflyttade Patrik Karlsson Lage-
myr och norska mittbacken Benjamin
Zalo.
Lämnat hade bland annat Gustav

Svens son.
Senare under säsongen anslöt även

Mauricio Albornoz, islänningarna Hjörtur
Hermansson och Elias Omarsson samt
australienska Scott Jamieson, den sena-
re som ersättare till Haitam Aleesami (Pa-
lermo).
I cupens gruppspel fungerade det ut-

märkt spelmässigt mot både Degerfors
och Frej. Däremot var effektiviteten inte
lika bra och två oavgjorda matcher inne-
bar att det inte blev någon kvartsfinal.

I allsvenskan var IFK med i toppen hela
vägen fram till augusti då två tunga för-
luster på Tele2Arena (Djurgården och
Hammarby), efter ett intensivt matchan-
de med kvalspel till Uefa Europa League,
kopplade av laget från toppstriden.
Likaså sved givetvis den förlust som

kom under våren mot Malmö FF. Ett
knallskott som kastades in från klackläk-
taren fick som konsekvens att gästerna i
efterhand tilldömdes segern med 3–0.
Om vi bortser från det skrivbordsresul-

tatet är IFK Göteborg obesegrat i alls-
venska sammanhang på hemmaplan se-
dan april 2015, då MFF vann med mat-
chens enda mål. Sviten därefter är uppe i
28 matcher.
Även om guldet var utom räckhåll un-

der hösten 2016 bjöds det på ett par här-
liga fotbollsfester på Gamla Ullevi.
Som mot AIK inför över 13 000 åskå-

dare då Elias Omarsson blev stor match-
hjälte.
Som mot Elfsborg då Hjalmar Jónsson

och Adam Johansson tackades av med
speltid efter alla sina säsonger i den blå-
vita tröjan.

Under 2016 fick tre spelare – Sebastian
Eriksson, Emil Salomonsson och John
Alvbåge äran att få sina namn på Kam-
ratstenen efter 200 a-lagsmatcher i IFK
Göteborg. ULF JÖRNVIK

Scott Jamieson och Tobias Hysén tillsam-
mans med målskytten Mads Albæk i hem-
mamatchen mot Qarabag FK i Playoff till
Europa League den 18 augusti.
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MITT FÖRSTA ÅR 
SOM ORDFÖRANDE

Tiden går fort. Det visste jag
naturligtvis sedan tidigare,
men är ännu mer medveten
efter mitt första år som ord-
förande för den finaste av
föreningar.
En period som i ärlighetens
namn varit både upp och ner.

Med 21 års erfarenhet som ordförande i
Gunnilse IS valde jag mycket stolt på
årsmötet att acceptera nomineringen
som ordförande i landets mest fram-
gångsrika fotbollsförening.
Okej, jag vet att Malmö FF numera har

ett SM-guld mer än oss, men rankar
dubbla Uefa-cupvinster och ett fyrfaldigt
deltagande i Champions League högre.
Mitt första år i IFK Göteborg har inne-

burit mycket glädje, stor kamratskap och
en ännu större insikt i vilket engagemang
det finns kring kamratföreningen från 
Göteborg.
Men perioden har också gjort mig

medveten om de mörka sidor som tyvärr
är en del av elitfotbollen. Jag tänker i
första hand på två händelser.

Kalabaliken i samband med hemmamö-
tet mot Malmö FF, då ett knallskott från
vår läktare slängdes in med en kvart kvar
att spela. Matchen avbröts och Malmö
FF tilldömdes segern med 3–0.
Jag säger inte att det avgjorde alls-

venskan eller att vi hade lyckats avgöra
sista kvarten vid ställningen 0–0, men
kan konstatera att tilltaget kostade oss
sex poäng gentemot de som på hösten
blev mästare. Tre poäng mer till MFF, noll
till oss kunde varit det omvända och spe-
lat en stor roll i avgörandet.
Utöver den sportsliga konsekvensen

var det som inträffade givetvis oerhört
negativt för IFK Göteborgs varumärke. 
Då funderade jag på vad jag givit mig in i.

Bortamötet och derbyt mot Häcken.
Tumult på vår egen läktarsektion. Några
maskerade ungdomar från IFK-håll gjor-
de sig klara att börja bränna bengaler. En
kvinnlig IFK-supporter markerade sin oro

över sin egen hälsa på grund av rökut-
veckling, vilket skapade handgemäng,
som visserligen lade sig snabbt.
Givetvis oerhört negativt för IFK Göte-

borgs varumärke och även då funderade
jag på vad jag givit mig in på. 

Nu överskuggas det negativa lyckligtvis
med råge av allt positiv kring Blåvitt. Att
sitta på läktaren och höra tonerna till
”Snart skiner Poseidon” träda fram är
lycka och skapar en fantastisk känsla i
kroppen, från topp till tå.
Det är magi, helt enkelt.
Jag har även bortamatcherna mot Hel-

singborg och Jönköping på näthinnan då
våra supportrar hur enkelt som helst
vann matcherna på läktarplats med sitt
engagemang, med sitt stöd, med sina
sånger, med sin glädje och lojalitet.
Jag kommer heller aldrig att glömma

höstens tifo inför avsparken mot AIK, då
klackläktaren hyllade marken där Gamla
Ullevi står och där det spelats fotboll i
100 år. 
I den kommande hemmamatchen var

det dags för Hjalmar Jonsson och Adam
Johansson att, efter tillsammans 25 sä-
songer, tackas av. Och dessutom få spel-
tid i sin sista match på hemmaplan. En
mycket snygg gest av tränare Jörgen
Lennartsson.
Jag kan också konstatera att vi tog oss

längre i Europa än vi gjort sedan senaste
deltagandet i Champions League sä-
songen 1997/98. Låt vara att vi inte kla-
rade det sista hindret innan gruppspel.
Qarabag var helt enkelt bättre, det får
man acceptera.

Att vara ordförande i IFK Göteborg och
att ingå i dess styrelse handlar till stor del
om ekonomi.
Därför var det, det första vi gjorde på

styrelsemötet kvällen efter årsmötet att
tillsätta ett ekonomiskt utskott. Dess
uppgift var att komma med förslag till
styrelsen hur vi kunde förbättra ekono-
min. 
Som ni kan se i den ekonomiska redo-

visningen så kan vi i år visa ett positivt
resultat. 
Under året har jag också upplevt att vi

haft gott samarbete med våra partners.

Dock kan vi säkert bli ännu bättre från
vår sida, vilket vi arbetar på hela tiden.
Det gäller att skapa ett så bra förhållande
mellan oss så att ni som är våra absolut
bästa marknadsförare säger till era part-
ners att det ska vara en självklarhet att
vara med oss i IFK Göteborg.
Att vara ordförande i IFK Göteborg

handlar också om att i första hand hålla
ihop föreningen. Att få alla att dra åt
samma håll. För att lyckas med det mås-
te man ha styrelseledamöter där man
känner förtroende, engagemang och ar-
betsglädje, allt för föreningens bästa. Vår
valberedning har verkligen lyckats. 
Jag upplever att vi är ett gott gäng i

styrelsen som alla verkligen drar åt sam-
ma håll. Eftersom vi avvaktat med att an-
ställa klubbdirektör så har styrelsen fått
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ta ett stort ansvar med mycket ideellt ar-
bete för att underlätta för tf klubbdirektör
Mats Gren och detta har gjorts på ett
mycket gott sätt.
Vill också passa på att tacka vår ambi-

tiösa och engagerade personal på kans-
liet. 

I vår  akademi har vissa förändringar
skett under året. Vi måste bli ännu bättre
på att få med oss hela fotbolls-Göteborg
i det arbetet och det ska vara en själv-
klarhet för en 14–15 årig tjej eller kille att
välja IFK Göteborg när man bestämt sig
för att bli så bra i fotboll som möjligt. 
Vi hälsar givetvis Jonas Olsson välkom-
men till Akademin och är oerhört glada
över att han fortsättningsvis får stöd och
vägledning av Roger Gustafsson.

Jag vill också passa på att lyfta fram
vårt sociala arbete som lyder under ”IFK
Göteborg i samhället” och som handlar
om att ta ett samhällsansvar. 
Genom att verka i socialt utsatta delar

av Göteborg vill vi bidra till förändring,
påverkan och utveckling för de som är i
störst behov utav det. 

Jag ska avsluta med det tragiska be-
sked som nådde oss i december. Vi för-

lorade en person som arbetat i klubben
sedan 1990.
Det är betydligt enklare och går snab-

bare att räkna upp vad Johan Bohman
inte gjort för IFK Göteborg än att beskri-
va alla de sysslor han trofast och med
föreningens bästa för ögonen utförde 
under 27 år långa
år.
Trösten för oss

är att kamrat
Bohman sitter i
en himmel fylld
av andra änglar
och ser till att vi
även fortsatt gör
det vi måste och
ska.

FRANK ANDERSSON

Lagkamraterna hissar
Hjalmar Jonsson efter
hans sista match på
Gamla Ullevi i höstas.

”Jag kommer heller aldrig 
att glömma höstens tifo inför 
avsparken mot AIK, då klack-
läktaren hyllade marken där
Gamla Ullevi står och där det

spelats fotboll i 100 år.” 
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JOHN MATCHADES FLITIGAST
Han stod 47 gånger av 50
möjliga. John Alvbåge gjorde
flest matcher i IFK Göteborg
under 2016. Bästa målskytt
blev Tobias Hysén med 15
fullträffar.
Då vi summerar säsongen
2016 kan vi konstatera att
John Alvbåge inte var num-
mer 1 enbart mellan stolpar-
na. Blåvitts målvakt var ock-
så den som medverkade i
flesta matcher under året.
Här följer fakta för 2016.

Totalt spelade matcher:
John Alvbåge ...................................... 47
Mads Albaek, Jakob Ankersen ........... 46
Sebastian Eriksson, Tobias Hysén...... 45
Martin Smedberg–Dalence ................. 43
Emil Salomonsson .............................. 42
Sören Rieks ........................................ 41
Mattias Bjärsmyr ................................ 39
Thomas Rogne ................................... 32
Tom Pettersson .................................. 31
Haitam Aleesami ................................ 30
Mikael Boman, Gustav Engvall .......... 29
Patrik Karlsson–Lagemyr, 
Lawson Sabah ................................ 19

Billy Nordström ................................... 18
Elias Omarsson, Hjalmar Jonsson ..... 15
Scott Jamieson .................................. 14
Hjörtur Hermannsson ......................... 13
Victor Sköld ........................................ 12
Mauricio Albornoz, Adam Johansson,
Prosper Kasim .................................. 7

Erik Dahlin ............................................ 3
Pontus Dahlberg, Alexander Leksell .... 2
Oscar Kindlund, Walker Zimmerman ... 1

Allsvenska matcher
John Alvbåge, Emil Salomonsson, 
Jakob Ankersen .............................. 29

Tobias Hysén, Sebastian Eriksson ..... 28
Martin Smedberg–Dalence ................. 27
Mads Albaek ...................................... 26
Thomas Rogne, Mattias Bjärsmyr ...... 23
Sören Rieks ........................................ 22
Tom Pettersson .................................. 19
Gustav Engvall ................................... 16
Haitam Aleesami, Mikael Boman ....... 15
Elias Omarsson .................................. 13
Lawson Sabah, Scott Jamieson ......... 11
Patrik Karlsson Lagemyr .................... 10
Billy Nordström ..................................... 8
Hjörtur Hermansson, Mauricio Albornoz, 
Hjalmar Jonsson ............................... 7

Victor Sköld .......................................... 2

Adam Johansson, Prosper Kasim, 
Alexander Leksell .............................. 1

Målskyttar totalt:
Tobias Hysén ...................................... 15
Sören Rieks, Emil Salomonsson ........ 11
Jakob Ankersen .................................... 9
Gustav Engvall, Mads Albaek .............. 8
Mikael Boman ...................................... 7
Elias Omarsson .................................... 6
Martin Smedberg–Dalence, Tom 
Pettersson ......................................... 4

Patrik Karlsson-Lagemyr. Mattias 
Bjärsmyr, Victor Sköld ....................... 2

Hjalmar Jonsson, Hjörtur Hermannsson,
Lawson Sabah .................................. 1

Målskyttar allsvenskan
Tobias Hysén ...................................... 10
Emil Salomonsson, Jakob Ankersen .... 7
Elias Omarsson .................................... 6
Sören Rieks, Mikael Boman, Mads 
Albaek ............................................... 4

Martin Smedberg–Dalence, Gustav 
Engvall .............................................. 3

Tom Pettersson, Patrik Karlsson- 
Lagemyr ............................................ 2

Hjalmar Jonsson, Lawson Sabah ......... 1

Poängliga allsvenskan:
Emil Salomonsson ..................... 14 (7+7)
Tobias Hysén  .......................... 13 (10+3)
Sören Rieks ............................... 11 (4+7)
Jakob Ankersen ......................... 10 (7+3) 
Martin Smedberg–Dalence ...........8 (3+5)

Mads Albaek ............................... 7 (4+3)
Elias Omarsson ........................... 7 (6+1)
Mikael Boman ............................. 5 (4+1)
Tom Pettersson ........................... 5 (2+3)
Gustav Engvall ............................ 4 (4+0)
Haitam Aleesami .......................... 3 (0+3)
Sebastian Eriksson ...................... 3 (0+3)
Patrik Karlsson-Lagemyr ............. 2 (2+0)
Hjalmar Jonsson .......................... 1 (1+0)
Lawson Sabah ............................. 1 (1+0) 
Mattias Bjärsmyr ......................... 1 (0+1)

Allsvenska debutanter 2016:
Mauricio Albornoz, Falkenberg, 3 april
Patrik Karlsson Lagemyr, Kalmar FF, 17
april
Hjörtur Hermansson, Malmö FF, 27 april.
Lawson Sabah, Östersund, 15 maj
Elias Omarsson, Falkenberg, 12 augusti
Scott Jamieson, Hammarby, 21 augusti.
Alexander Leksell, Norrköping, 6 novem-
ber.
Kasim Prosper, Norrköping, 6 november.

Matcher totalt 2016
Matcher: ............................................. 50
Vinster: ............................................... 25
Oavgjorda: .......................................... 15
Förluster: ............................................ 10
Målskillnad: ................................... 94–62

Fotnot: Matchen mot Malmö, där IFK till-
dömdes 0–3 efter oroligheter från läkta-
ren har i genomgången ovan räknats in
som 0–0.

John Alvbåge.
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MATCHER & MOTSTÅNDARE 2016

TABELL
Malmö FF             30  21    3    6     60–26  66
AIK                       30  17    9    4     52–26  60
IFK Norrköping     30  18    6    6     59–37  60
IFK Göteborg       30  14    8    8     56–47  50
Elfsborg                30  13    9    8     58–38  48
Kalmar                  30  12    8  10     45–40  44
Djurgården           30  14    1  15     48–47  43
Östersund            30  12    6  12     44–46  42
Örebro                  30  11    8  11     48–51  41
Häcken                 30  11    7  12     58–45  40
Hammarby           30  10    9  11     46–49  39
Jönköping            30    8  11  11     32–39  35
GIF Sundsvall       30    7    9  14     38–54  30
Helsingborg          30    8  15    7     34–52  29
Gefle                     30    6    9  15     34–56  27
Falkenberg           30    2    4  24     25–84  10

HEMMATABELL      
Malmö FF             15  12    1    2     30–9    37
IFK Norrköping     15  11    2    2     40–17  35
IFK Göteborg       15  10    4    1     28–16  34
AIK                       15    9    6    0     27–9    33
Elfsborg                15    9    4    2     35–16  31
Östersunds FK     15    9    1    5     26–18  28
Kalmar FF             15    7    4    4     25–17  25
Djurgården           15    8    1    6     27–22  25
Örebro                  15    6    5    4     22–27  23
Häcken                 15    7    2    6     38–24  23
Hammarby           15    5    6    4     29–26  21
Jönköping            15    4    8    3     13–13  20
Helsingborg          15    5    1    9     20–26  16
GIF Sundsvall       15    4    3    8     21–25  15
Gefle                     15    2    6    7     15–26  12
Falkenberg           15    1    2  12     13–37    5

BORTATABELL       
Malmö FF             15    9    2    4     30–17  29
AIK                       15    8    3    4     25–17  27
IFK Norrköping     15    7    4    4     19–20  25
Kalmar FF             15    5    4    6     20–23  19
Örebro                  15    5    3    7     26–24  18
Djurgården           15    6    0    9     21–25  18
Elfsborg                15    4    5    6     23–22  17
IFK Göteborg       15    4    4    7     28–31  16
Häcken                 15    4    5    6     20–21  17
Hammarby           15    5    3    7     17–23  18
Jönköping            15    4    3    8     19–26  15
Gefle                     15    4    3    8     19–30  15
GIF Sundsvall       15    3    6    6     17–29  15
Östersund            15    3    5    7     18–28  14
Helsingborg          15    3    4    8     19–30  13
Falkenberg           15    1    2  12     12–47    5
                                 

Månad Motståndare         Matchtyp          Spelplats            Resultat
Jan       Sarpsborg08          Träningsmatch   PSA                              1–0
Feb       FC Midtjylland       Träningsmatch   The Sevens                  2–2
         Molde FK               Träningsmatch   The Sevens                  2–1
         Stabaek IF             Träningsmatch   PSA                              2–0
         Degerfors IF           Svenska cupen  Bravida Arena              1–1
         IK Frej                    Svenska cupen  Skytteholm                   1–1

Mars     Halmstads BK        Svenska cupen  Bravida Arena              3–0
         Jönköpings Södra Träningsmatch   Bravida Arena              3–1
         Djurgårdens IF       Träningsmatch   Ullevi                            1–1
         Randers FC           Träningsmatch   Hjällbovallen                0–3

April     Falkenbergs FF      Allsvenskan       Falkenbergs IP             2–0
         BK Häcken            Allsvenskan       Gamla Ullevi                1–0
         AIK                         Allsvenskan       Friends Arena              3–3
         Kalmar FF              Allsvenskan       Gamla Ullevi                1–1
         Örebro SK              Allsvenskan       Behrns Arena               2–3 
         Malmö FF              Allsvenskan       Gamla Ullevi                0–0

Maj       Gefle IF                  Allsvenskan       Gavlevallen                  6–2
         Djurgårdens IF       Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–1
         Östersunds FK       Allsvenskan       Jämtkraft Arena           0–2
         IFK Norrköping      Allsvenskan       Gamla Ullevi                1–1
         Hammarby IF         Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–1
         Helsingborgs IF     Allsvenskan       Olympia                       3–1

Juni      Strömsgodset        Träningsmatch   Nösnäsvallen               2–2
         Llandudno FC        Europa League  Gamla Ullevi                5–0

Juli       Llandudno FC        Europa League  Bangor Stadium           2–1

Månad Motståndare         Matchtyp          Spelplats            Resultat
Juli       GIF Sundsvall        Allsvenskan       Gamla Ullevi                4–1
         GKS Piast Gliwice Europa League  Stadion Piast               3–0
         IF Elfsborg             Allsvenskan       Borås Arena                 1–1
         GKS Piast Gliwice Europa League  Gamla Ullevi                0–0
         Jönköpings Södra Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–1
         HJK Helsingfors     Europa League  Gamla Ullevi                1–2
         Jönköpings Södra Allsvenskan       Stadsparksvallen         1–1

Aug      HJK Helsingfors     Europa League  Helsinki Football St.     2–0
         Djurgårdens IF       Allsvenskan       Tele2Arena                   1–3
         Falkenbergs FF      Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–0
         Qarabag FK           Europa League  Gamla Ullevi                1–0
         Hammarby IF         Allsvenskan       Tele2Arena                   0–2
         Qarabag FK           Europa League  Tofig Bahramov St.      0–3
         Helsingborgs IF     Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–0

Sep      Malmö FF              Allsvenskan       Swedbank Stadion      1–3
         BK Häcken            Allsvenskan       Bravida Arena              2–2
         Örebro SK              Allsvenskan       Gamla Ullevi                3–2
         Östersunds FK       Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–0

Okt       Kalmar FF              Allsvenskan       Guldfågeln Arena         2–4
         Oskarshamns AIK  Svenska cupen  Oskarshamns Arena    6–0
         Gefle IF                  Allsvenskan       Gamla Ullevi                3–3
         AIK                         Allsvenskan       Gamla Ullevi                1–0
         GIF Sundsvall        Allsvenskan       Norrporten Arena         3–1
         IF Elfsborg             Allsvenskan       Gamla Ullevi                2–2

Nov      IFK Norrköping      Allsvenskan       Östgötaporten             1–3

Sarpsborg 08 var säsongens första motståndare, IFK Norr-
köping den sista för 2016. Totalt kom IFK Göteborg upp i 50
matcher under året.
Här är samtliga kamper.

Publiksnitt hemma
Hammarby ................ 22 885
Malmö FF .................. 17 841
AIK ............................ 16 431
Djurgården ................ 13 393
IFK Göteborg............. 11 786
IFK Norrköping ......... 10 499
Elfsborg ...................... 7 432 
Örebro ......................... 7 396
Helsingborg ................ 7 377
Kalmar FF ................... 6 933
Östersund ................... 5 914
Jönköping ................... 4 973
GIF Sundsvall ............. 4 495
Gefle ........................... 3 283 
Häcken ....................... 3 213
Falkenberg .................. 2 928

Publiksnitt borta
Hammarby ................ 11 632
Djurgården ................ 10 740
AIK ............................ 10 512
Malmö FF .................. 10 252
IFK Göteborg ............ 10 217
IFK Norrköping ............ 9 628
Östersund ................... 9 199
Jönköping ................... 8 876
Elfsborg ...................... 9 089
GIF Sundsvall ............. 8 815
Örebro ......................... 8 270
Helsingborg ................ 8 256
Häcken ....................... 7 747
Falkenberg .................. 7 658
Kalmar FF ................... 7 637
Gefle ........................... 7 498

Publiksnitt totalt
Hammarby ................ 17 258
Malmö FF .................. 14 047
AIK ............................ 13 472
Djurgården ................. 12 066
IFK Göteborg ............ 11 002
IFK Norrköping ......... 10 039
Elfsborg ...................... 8 261
Örebro ......................... 7 833
Helsingborg ................ 7 817
Östersund ................... 7 557
Kalmar FF ................... 6 933
Jönköping ................... 6 924
GIF Sundsvall ............. 6 665
Häcken ....................... 5 480
Gefle ........................... 5 391
Falkenberg .................. 5 293
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VÅRA LAG I SERIESPEL 2016
Dubbelt tabelltopp för pojkar
13 och en härlig andraplats
för vår juniortjejer – här är de
blåvita lagen i seriespel
2016.

U21 ALLSVENSKAN SÖDRA    
Kalmar                  14  10    2    2     41–15  32
Elfsborg                14    9    1    4     39–19  28
Malmö FF             14    9    0    5     43–16  27
Häcken                 14    7    1    6     27–31  22
IFK Göteborg       14    7    0    7     25–26  21
Helsingborg          14    4    3    7     19–28  15
Falkenberg           14    2    3    9     12–31    9
Jönköping            14    2    2  10       8–48    8

U21, B-SLUTSPEL, GRUPP 2   
Häcken                   6    4    1    1     14–13  13
Helsingborg            6    3    2    1     20–11  11
IFK Göteborg         6    3    0    3     12–9      9
Falkenberg             6    0    1    5       4–17    1

U19 ALLSVENSKAN SÖDRA    
Elfsborg                26  19    7    0     71–25  64
Malmö FF             26  18    3    5     82–29  57
Häcken                 26  15    5    6     66–34  50
Kalmar                  26  14    4    8     66–40  46
IFK Göteborg       26  13    1  12     55–35  40
Lund                     26  11    6    9     48–39  39
Gais                      26  11    4  11     52–60  37
Halmstad              26  10    4  12     55–55  34
Öster                    26  11    1  14     56–61  34
Landskrona          26    9    5  12     45–66  32
Mjällby                  26    8    5  13     47–55  29
Ängelholm            26    8    4  14     39–56  28
Falkenberg           26    7    1  18     43–83  22
FC Trollhättan       26    2    2  22     16–103  8

U17 ALLSVENSKAN SÖDRA
Helsingborg          26  21    1    4     79–33  64
Elfsborg                26  19    2    5     75–32  59
Malmö FF             26  17    4    5     86–36  55
Halmstad              26  14    4    8     61–56  46
Örebro                  26  12    4  10     67–60  40
IFK Göteborg       26  11    3  12     66–51  36
Häcken                 26    9    6  11     64–65  33
Gais                      26  10    3  13     56–62  33
Norrköping           26    8    7  1154-56       31
Mjällby                  26    9    4  13     52–96  31
Falkenberg           26    9    0  17     60–88  27
Jönköping            26    8    2  16     52–70  26
Motala                  26    7    4  15     52–72  25
Limh./Bunkeflo     26    4    4  18     29–76  16

U16 NATIONELLA, GRUPP 4
Elfsborg                18  13    3    2     72–15  42
Angered MBK      18  12    3    3     43–17  39
IFK Göteborg       18  11    3    4     42–24  36
IFK Uddevalla       18  10    2    6     41–34  32
Häcken                 18    8    1    9     35–43  25
Gais                      18    6    3    9     41–39  21
Öis                        18    6    3    9     49–54  21
Falkenberg           18    5    3  10     38–46  18
Jönköping            18    4    1  13     37–77  13
Stenungsund        18    2    4  12     24–73  10

P15 2B                     
Häcken                 14  10    2    2     41–20  32
Öckerö                 14  10    1    3     45–27  31
Sävedalen            14    8    2    4     41–22  26
IFK Göteborg       14    5    1    8     30–44  16
Gunnilse               14    4    3    7     24–30  15
Angered MBK      14    4    3    7     24–30  15
Hisingsbacka       13    4    0    9     21–39  12
Lerum                   13    3    2    8     26–37  11

P14 2C                     
IFK Göteborg       10    7    1    2     37–25  22
Mölnlycke             10    6    1    3     34–27  19
Partille                  10    4    1    5     28–26  13
Utbynäs                10    4    1    5     24–30  13
Qviding FIF           10    4    0    6     24–29  12
Gais                      10    3    0    7     17–27    9

P13 KLASS 2, VÅR 
IFK Göteborg         8    7    1    0     24–10  22
Häcken                   8    5    1    2     26–8    16
Gais                        8    3    3    2     18–15  12
Angered MBIK        7    3    2    2     16–12  11
Öis                          8    2    4    2       7–9    10
Mölnlycke               7    2    1    4       7–18    7
Näset                      8    1    1    6       6–24    4
Velebit                    8    0    3    5       3–15    3

P13 KLASS 2 HÖST
IFK Göteborg         6    4    1    1     10–2    13
Häcken                   6    4    0    2     13–4    12
Öis                          6    3    2    1       7–5    11
Zenith                     6    3    2    1       7–7    11

Gais                        6    2    3    1     10–4      9
Mölnlycke               6    0    1    5       6–17    1
Angered MBIK        6    0    1    5     10–24    1

JUNIOR FLICKOR 1-2  
Göteborg DFF      17  16    0    1   114–13  48
IFK Göteborg       17  13    3    1     53–21  42
Eriksberg              17  13    2    2     49–20  41
Jitex                     17  10    2    5     37–29  32
Sävedalen            17  10    0    7     42–40  30
Hisingsbacka       17    9    0    8     47–44  27
Hovås–Billdal       17    8    2    7     30–31  26
Lerum                   17    8    1    8     46–39  25
Landvetter            17    8    1    8     31–36  25
Utbynäs                17    8    0    9     42–44  24
Zenith                   17    7    2    8     39–51  23
Torslanda             17    6    2    9     32–38  20
Mölndal Fotboll    17    6    2    9     22–35  20
Ytterby                 17    5    2  10     34–63  17
Öckerö                 17    5    1  11     39–47  16
Qviding FIF           17    5    0  12     33–50  15
Häcken                 17    1    4  12       8–37    7
Älvsborg               17    1    4  12     25–85    7

FLICKOR 14 KLASS 2B
Lekstorp               14  12    1    1     62–15  37
Stenkullen            14  11    2    1     65–26  35
Jitex                     14    8    1    5     44–37  25
Zenith                   14    6    2    6     41–41  20
Sävedalen            14    6    1    7     35–32  13
Älvängen              14    4    1    9     24–35  13
IFK Göteborg       14    3    2    9     22–46  11
Häcken                 14    1    0  13     16–77    3

Silverflicka och landslagstjej. Julia
Steussloff fick uppleva mycket under fot-
bollsåret 2016. Dels vara med och föra
sitt Blåvitt till en topplacering och des s -
utom bli unik genom att som första dam -
spelare i IFK bli uttagen i landslaget.
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IFK GÖTEBORGS AKADEMI
Under flera år har mycket tid
i Akademin lagts på att ut-
veckla organisation, utbild-
ningsprogram, skolor och
 faciliteter. Vi har startat upp
och utvecklat framgångsrik
flickfotboll. Vi kör löpteknik
och snabbhetsträningen
med Tanner Speed Academy.

Vår externa verksamhet med Europa
Akademin, Öppna Extraträningar, Camper,
Cuper, matchläger och tränarkonferenser i
Prioritet Serneke Arena har utökats och
körs i mycket god samverkan med Euro
Travel Sports. Vi har dragit igång med  fut-
sal och vi har utvecklat samarbete med
IFK Rehab och Nordic Wellness. Listan
kan göras mycket lång på det vi åstad-
kommit i Akademin de senaste åren.
I fantastiska Prioritet Serneke Arena

har vi tillgång till de mesta vad gäller att
utveckla ungdomsspelare. Vi ser redan,
efter ett och ett halvt år i arenan, stora
förbättringar i våra ungdomars kunnande
och prestationer.
Att jobba fram allt detta har tagit tid

och kraft men IFK Göteborg har nu ska-
pat de allra bästa förutsättningarna som
finns för att utveckla skickliga fotbolls -
spelare.
Jonas Olsson är vår nye Akademichef

från 1 december 2016. Det är den bästa
tänkbara personen för Akademin och för
vidareutvecklingen av vår verksamhet.
Jonas är mycket välkommen till oss.
I Akademin finns nu mer än 20 lands-

lagsaktuella pojkspelare och några
landslagsaktuella flickspelare till Sveriges
unga landslag. Det är fler än IFK Göte-
borg haft någonsin tidigare. Många av 
de här spelarna kommer att synas i vårt
A-lag framöver.
Under de senaste tio åren har IFK Göte-

borgs Akademi tagit fram vårt utbildnings-
program S2S och bidragit till uppstartan-
det av två fotbollsgrundskolor, Ängla-
gårdsskolan och Prolympia Västra Göte-
borg, och byggandet av Nordens skar-
paste utvecklingsarena för ungdomar.
Att bedriva verksamheten i Akademin

kostar ett antal miljoner kronor varje år
men om man väger in spelarförsäljningar
av våra f.d. akademispelare så levererar
Akademin ändå en nettointäkt till IFK 
Göteborg.
I vår Akademi i Prioritet Serneke Arena

på Kviberg tränar flickor och pojkar från
Göteborgs samtliga stadsdelar och från
Göteborgs alla kringliggande kommuner
och ungdomarna kommer från alla möjli-
ga kulturer.
Av våra spelare i Akademin och av

eleverna i våra skolor har över hälften ut-
ländsk bakgrund eller påbrå. Detsamma
gäller våra tränare, fler än hälften av våra
huvudtränare i Akademin på Kviberg har
utländskt påbrå. En oerhörd tillgång för
vår Akademi och våra skolor.
Samarbetet med Aspero Idrottsgymna-

sium i Prioritet Serneke Arena fungerar
fantastiskt bra och grundskolorna Ängla-
gårdsskolan och Prolympia Västra Göte-
borg är mycket populära och har hårt
söktryck bland ungdomarna.                                                             
Änglagårdsskolan, där samtliga ele-

ver har tre fotbollsträningar i veckan på
schemat, är utsedd till den 16:e främsta
skolan av Sveriges 5000 grundskolor och
den bästa i Västra Götalandsregionen.
Då handlar det om betygen och man räk-
nar in det s.k. SALSA värdet vilket inne-
fattar bakgrundsfaktorer som föräldrar-
nas utbildningsnivå, fördelningen
pojkar/flickor och andelen nyinvandrade
elever eller elever som har okänd bak-
grund. Ett fantastiskt resultat efter åtta
års hårt utvecklingsarbete med Ängla-
gårdsskolan. 
Vad gäller rankingen av vår Akademi så

kan vi titta på den årliga certifiering som

SEF gör av alla elitklubbar i Sverige. Det
är landets 60 högst rankade föreningar
som deltar i certifieringen. Och de värde-
ras med en till fem stjärnor. Varav IFK
Göteborg är på högsta nivån dvs. en
femstjärnig akademi.
Varje elitklubb svarar på en mängd

frågor och beskriver sin akademi i ett do-
kument på över 100 sidor. Certifieringen
handlar om allt från tränarnas utbild-
ningsnivå och erfarenhet till hur många
spelare från akademin som tagit sig till
elitfotbollen, med det menas högsta eller
näst högsta ligan i olika fotbollsländer.
Här ligger IFK Göteborgs Akademi högst
i Västsverige och vi närmar oss nu både
Brommapojkarna och Malmö FF som är
etta respektive tvåa i Sverige rankingen.
Ska vi mäta oss vad gäller antalet ung-

domslandslagsspelare på pojksidan un-
der 2016 så är vi också bäst i Västsveri-
ge och i topp 4 i hela landet. Och numera
har vi dessutom en flicklandslagsspelare
i IFK Göteborg. 
Och vad gäller framtagning av elitspe-

lare som fortfarande är aktiva så är IFK
Göteborgs Akademi i Sverigetoppen med
över 40 före detta akademispelare från
IFK som spelade elitfotboll någonstans i
världen under 2016.
Så vi medlemmar i IFK Göteborg kan

känna oss oerhört stolta för den Akademi
som föreningen byggt upp och den sats-
ning som föreningen gör på ungdomar. Vi
är framgångsrika såväl sportsligt med
många fostrade elitspelare, ekonomiskt
med ett plusresultat och socialt med allt
det goda arbete vi gör för ungdomar i re-
gionen.
Utvecklingen av vår Akademi fortsätter

och inom några år kommer vi att närma
oss de bästa akademierna i Europa vilket
är en förutsättning för att IFK Göteborg
återigen ska kunna förverkliga sina visio-
ner och målsättningar om framgångar i
både Sverige och ute i Europa.

ROGER GUSTAFSSON
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18 oktober genomförde Gamla Kamrater
sitt årsmöte. I vanlig ordning med god
mat och stor trivsel. Till föreningens 91:a
möte var Leif ”Loket” Olsson inbjuden
som gäst. Tre nya medlemmar valdes in
sedan de efter bästa förmåga svarat på
P-O Lundqvists kluriga inträdesfrågor.
Välkomna är Johnny Mohlin, Jan–Åke
Svensson och Hans Rothenberg.

Styrelsen i Gamla Kamrater 2017: 
Ordförande: Tage Christoffersson
Sekreterare: Ralph Öberg
Kassör: Kenneth Dahlén
Klubbmästare: Lennart Wallin
Ledamöter: Bertil Hultin, Per-Olof
Lundqvist, Donald Niklasson, Björn
Nordqvist, Paul-Michael Dungstedt, Stig
Andersson

IFK GÖTEBORG I SAMHÄLLET
”IFK Göteborg i samhället”
bedriver olika koncept och
aktiviteter, med syfte att ska-
pa en känsla av delaktighet
och förena Göteborg. 
Vi vill att våra läktare ska
spegla staden varpå det är
viktigt att ta reda på hur sta-
den faktiskt ser ut idag och
vilka behov som finns att be-
möta.

2016 genomförde vi en mängd olika fot-
bollsaktiviteter runtom i vår stad.
Bland annat har ”IFK på schemat” ut-
ökats och utvecklats. Barn och föräldrar
har besökt Gamla Ullevi och upplevt en
Blåvittmatch för första gången. Även
samarbeten med andra organisationer
har stärkts och i samarbete med Got
Event har det gjorts möjligt för över 
5 500 personer, som av olika anledningar
inte kommer till våra matcher, att göra
det. Nettbuss har ställt upp med trans-
port och logistik som också bidragit till
att göra besök möjliga.
Energikicken gick av stapeln på Kvi-

berg Park och i Prioritet Serneke arena,
under en solig och varm vecka i maj. 
I somras anordnade vi tillsammans

med Familjebostäder en fotbollsskola vid
Siriusgatan i Bergsjön. Ett mycket lyckat
inslag som visar på den positiva effekten
när olika aktörer samarbetar. 
Under Bergsjöloppet kunde man skåda

de blåvita färgerna såväl på löpare som
hos de volontärer som ställde upp som
funktionärer. En härlig dag med fokus på
hälsa och gemenskap. 
Aktiv Göteborg, som bedrivs i Biskops-

gården tillsammans med Hyresgästför-
eningen, Bostadsbolaget och Äpplet
Jobbcentrum, har bidragit till att unga
vuxna fått arbete, praktikplatser, påbörjat
körkortsutbildning mm. Detta tack vare
mötesplatsen som fotbollen skapar.

Efter de positiva resultaten i Biskops-
gården kan vi inleda 2017 med att starta
upp Aktiv Göteborg även i Hammarkullen.  
Vid varje hemmamatch har vi lyft olika

organisationer som till vardags arbetar
för ett bättre samhälle. Bland andra har vi
kunnat träffa representanter från Mask-
rosbarn, Grunden Bois, Svenska Livrädd-
ningssällskapet, Suicide Zero, Ung Can-
cer mfl. 
Martin Smedberg Dalence är en av de

spelare som engagerar sig mycket i ”IFK
i samhället”
Han säger:
– Att spendera tid med barn och ung-

domar runtom i Göteborg betyder myc-
ket för mig och det ger mig mycket både
som människa och som fotbollsspelare.
Om jag genom mitt engagemang lyckas
väcka hopp och motivation hos någon så
är det värt det alla dagar i veckan. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla ledare,

volontärer, skolpersonal, partners och
alla som på olika sätt engagerar sig i

”IFK Göteborg i samhället”. Ni bidrar alla
till ett bättre Göteborg och vi ser fram
emot ett roligt och spännande 2017 till-
sammans med er.

ELISABETH ANDERTON

GAMLA KAMRATER
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FRIIDROTT 
Träningsgrupperna
De etablerade grupperna har fyllt på med
nya aktiva under året när tränarna känt att
de kan ta emot nya. Under hösten vid
inomhusstarten startade vi även upp en ny
träningsgrupp med hjälp av nya föräldra -
tränare för de yngsta åldrarna i Lindås.
Inför säsongen 2017 har vi 19 stycken

olika träningsgrupper igång på olika plat-
ser.

Tävlingar
Föreningens aktiva i alla åldrar har tävlat
flitigt under 2016. De yngsta i ungdomsse-
riematcher och de äldre i ordinarie täv-
lingsutbud. Under året har vi även haft ett
antal veteraner som tävlat för föreningen.

Mästerskap
Vi har haft deltagare på följande mäster-
skap:
■ Junior SM inomhus, Växjö, 20–21/2:
Madeleine Björlin-Delmar (5:a 400m K22)
■ SM inomhus, Malmö, 27–28/2:
Madeleine Björlin-Delmar (2:a 800m),
Eskil Kinneberg (9:a 3000m).
■ Ungdoms SM inomhus, Uddevalla,
5–6/3:
Samuel Lestander (4:a Längd P16).
Glody Ngoma (11:e 60m och 15:e Längd
P16).
Aron Ladestam (4:a (fö) 400m P16).
Filip Linnér (7:a Vikt P16).
Erik Pålsson (5:a (fö) 1000m P15).
Ebba Magnusson (16:e Längd F15).
■ Regionsmästerskap inomhus 13–14 år,
Borås, 12-13/3:
William Frisk (4:a Höjd, 4:a Tresteg och
11:a Längd,  P14).
Lukas Bertilsson (9:a Tresteg och 17:e
Längd P14).
Joel Åsenlund (2:a Tresteg, 4:a 200m och
22:a Längd P14).
Jakob Pettersson (8:a Tresteg P13 och 6:a
(fö) 60m häck).
Eveline Wanhainen (6:a Stav och 6:a (fö)
60m F14).
Alva Strandberg (3:a 1000m F14).
Klara Kindblom (3:a (fö) 60m häck, 4:a (fö)
800m och 34:a Längd F13).
Elin Pettersson (6:a Längd och 12:a Höjd
F13).
■ European Masters Athletics Cham-
pionships Indoor, Ancona, ITA, 29/3–4/4:
Janne Wanhainen (1:a höjd M45)
■ Stafett-SM, Stockholm, 28–29/5:
Samuel Lestander, Aron Ladestam, Glody
Ngoma, Magnus Pedersén (9:a 4x100m
P17).
■ Veteran-SM, Söderhamn, 22–24/7:
Jan From (1:a Höjd M60).
■ Junior-SM, Hässleholm, 5–7/8:
Madeleine Björlin-Delmar (2:a 800m K22).
Magnus Pedersén (5:a Tresteg P17).
Samuel Andreasson (7:a Tresteg P17).
■ Ungdoms-SM, Vellinge, 5–7/8:

Samuel Lestander (1:a Längd P16).
Glody Ngoma (5:a (sf) 100m och 5:a 200m
P16).
Aron Ladestam (4:a (fö) 100m och 4:a (fö)
200m P16).
Ella Larsen (5:a (fö) 300m häck F15).
Ebba Magnusson (12:a Längd F15).
■ Nordiska-Baltiska mästerskapen 22 år,
Leppävaara, FIN, 20–21:
Madeleine Björlin-Delmar (7:a 800m K22).
■ Lag-USM 17 år, Huddinge, 20/8:
Pojkar 17: 
Glody Ngoma (200m och Stafett), Erik
Pålsson (800m), Kim Holmgren (2000m
hinder), Todd Hector (110m häck), Aron
Ladestam (Stav och Stafett), Samuel Les-
tander (Längd och Stafett), Filip Linnér
(Kula och Slägga), Samuel Andreasson
(Stafett). 
Flickor 17: 
Ebba Magnusson (100m och 400m), Anna
Lestander (3000m) Andrea Jarlhage (100m
häck och stafett), Emmie Persson-Schö-
neberger (höjd), Filippa Kindblom (Tres-
teg), Bianca Salavati (Diskus och Spjut),
Siri Hahn (Stafett), Hilda Ahlström (Stafett),
Louise Fransson (Stafett). 
■ SM, Sollentuna, 26–28/8:
Madeleine Björlin-Delmar (7:a 800m Kvin-
nor).
■ Regionsmästerskap 13–14 år, Högby,
10-11/9:
Victor Kruse (4:a Slägga och 8:a Höjd
P14).
Alva Strandberg (2:a 800m och 2:a 2000m
F14).
Kajsa Karila (3:a (fö) 80m häck och 1:a (B-
fi) 300m häck F14).
Eveline Wanhainen (8:a Stav F14).
Elin Pettersson (3:a Längd, 4:a (fö) 60m
2:a (fö) 200m och 14:e Höjd F13).
Klara Kindblom (2:a (B-fi) 200m häck, 3:a
(fö) 60m häck och 12:a 600m F13).
■ Terräng-SM, Västerås, 22–23/10:
Madeleine Björlin-Delmar (25:a 4000m
Kvinnor)

■ Tränings/Tävlingsläger
19 av våra äldre ungdomar åkte tillsam-
mans med tre tränare på ett mycket lyckat
veckolångt träningsläger till Torremo linos
under påsklovet. Dessutom har vi deltagit
på UC Västs träningsläger i Borås för så-
väl 13-14 åringarna (jan) och 15-20 åring-
arna (nov), och tävlingar i Växjö och Halm-
stad har haft ett 40-tal olika deltagare på
de olika arrangemangen.

■ Toughest
Årets funktionärsinsats var lyckad gente-
mot arrangören. Dock behövs en bättre in-
formation och gensvar från föräldragrup-
pen i föreningen, då vi blev tvungna att ta
hjälp av andra föreningar för att genomfö-
ra uppgiften i år.

■ Lindås Athletics
Under 2016 tog vi beslut om att starta ett
nytt inomhusarrangemang i Lindås hallen
där föreningen har ett flertal aktiva trä-
ningsgrupper. Första upplagan av Lindås
Athletics kommer att gå av stapeln den 28
jan 2016. Förberedelserna har gått mycket
bra och gensvar i form av anmälningar har
överträffat förväntningarna. Föreningen
ser denna tävling som ett viktigt medel för
att stärka vår förmåga som arrangör samt
marknadsföra föreningen och friidrotten i
västra delarna av Göteborg.

■ Friidrottsskola
Vi genomförde friidrottskolor under v25,
26, 27, 28, 32 & 33 där över 300 deltagare
fick prova på vår friidrottsverksamhet och
våra ungdomstränare fick möjlighet att ut-
veckla sitt ledarskap. Friidrottsskolorna vi-
sar på den kontinuerligt stora efterfrågan
att få börja träna friidrott med IFK.

■ Utbildningar
Under året har många IFK:are deltagit i oli-
ka utbildningar, framförallt tränarkurser
med UC Väst.
Internt har vi hållit ”Inspirationspass”

med speciellt inbjudna tränare i ngn speci-
ell gren som omväxling till de ordinarie. En
speciell satsning har gjorts i att utbilda
tränare i skadeförebyggande ”Postural”
träning i samarbete med Markus Greus
från Optimum kliniken. 
Janne W har genomfört både teori &

praktik  med föräldrar som är hjälptränare i
olika yngre grupper.

■ Ekonomi
Årsresultatet bedöms som gott utifrån de
satsningar som gjorts under året.

■ Anställda
Janne Wanhainen anställd på 100% som
tränare och i ett samarbete med GKIK kö-
per de 25% av Jannes insats för tränartid
även i den föreningen.
Per Carlsson, vår kanslist och sportchef

valde att avbryta anställningen och under
sen höst pågick en rekryteringsprocess av
ny kanslist/sportchef. Valet föll på Lisa
Rogö som har mycket god kännedom om
verksamheten då hon kommer från en trä-
narroll. Lisa tillträdde den nya tjänsten i ja-
nuari 2017. 

Sektionsstyrelsen under 2016
Ordförande: Mats Lestander.
Kassör: Diana Sasaroga.
Led./sekreterare: Johanna Osbeck.
Ledamot: Anders Frisk.
Ledamot: Johan Pihl.
Ledamot: John Skantze.
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BOwLING DAMER
Vi kämpade på under vårsä-
songen. Mycket bra spel ,
med många finfina resultat.
A-laget hamnade till slut mitt
i serietabellen och får fort-
sätta spela i Södra Allsvens-
kan nästa bowlingsäsong
2016/2017. B-laget slutade
på en plats i nedre delen av
sin serietabell i Division 1
Norra Götaland.

Under bowlingsäsongen 2016/2017 spe-
lar A-laget i Södra Allsvenskan och B-la-
get i Reservklass 3. Tyvärr så har antalet
damer, som spelar i seriespelet, blivit fär-
re. Vi har därför ett 8-manna A-lag och ett
4-manna B-lag denna säsong. Vi beslöt
att göra så, så att alla får spela match. 
Vilket härligt go vi har i laget och se-

riespelet har gått över förväntan bra. A-la-
get ligger med i toppen av tabellen och
innehar en kvalplats till Elitserien för tillfäl-
let. Det var länge sedan vi låg så bra till. 
Fina resultat både i seriespel och täv-

lingar.
Inledningsvis det Marie Larsson gjorde

mot BK Vågen den 6 mars.
Hon började med 233, ökade till 237,

en liten ”dipp” till 225 och avslutade med
snygga 258 och spelade totalt ihop: 953! 
IFK tjejerna vann matchen med 14-6. 
Den 20 mars var det dags igen med en

900-poängare. Denna gång med ett in-
hopp i B-laget i Div 1 mot BK Regnbå-
gen. Serierna blev 172, 238, 233 och 257.
Den 19 november spelade Marie Lars-

son ihop 901 poäng mot Staffantorps BK
DA med serierna 206, 229, 218 och 248.
Pia Savelius spelade ihop hela 912 i en

match borta mot BK Calluna Borås den
29 oktober med serierna 256, 192, 209
och 255.
Annika Jonsson Nord slog till med 901

poäng i matchen mot BK Söder den 27
november med 4 fina serier 208, 268,
215 och 210.
Mycket bra resultat på 4 serier: Marie

Larsson – 953, 901, 900, 832, 826, 821,
815, 811, 806; Pia Savelius – 912, 859;
Annika Jonsson Nord – 901, 830; Emma
Barte – 853; Marie Alm – 839, 828, 822,
812, 808; Emelie Lideberg - 832, 821,
803, 803, 802.
Frida Granath – 892 och personbästa,

med serierna 212, 218, 236 och 226, i en
match hemma mot BS Hässle.

■ Bästa resultat på 1 serie: 
Annika Jonsson Nord – 268; Marie Lars-
son – 258; Frida Granath och Pia Saveli-
us – 256.

■ Kamratmästerskapen: 
Individuellt: Silver till Annika Jonsson
Nord och brons till Aleksandra Grumic.
2-mannalag: Guld till Aleksandra Gru-

mic och Emelie Lideberg; Silver till Pia
Savelius och Gunnel Tobiasson; Brons till
Marie Alm och Annika Jonsson Nord.
4-mannalag: Guld till A Grumic, E Lide-

berg, M Alm och A Jonsson Nord; Silver
till Anne- Marie Bjunert, Emelie Persson, 
P Savelius och G Tobiasson; Brons till
Gungerd Westerberg, Gun Gabrielsson,
Birthe Kjaersman och Gunvor Gustafsson.

■ Klubbmästarinna: 
Aleksandra Grumic (för andra året i rad).

■Mixed DM: 
Annika Nord kom på 2:a plats tillsam-
mans med Janne Tingmyr, BK Joker.

■ Ind. DM: 
Fyra av våra damer gick till finalspelet,
varav Annika Nord blev bäst med en 
silverplats.

■ 3-manna DM: 
Silver till Annika Jonsson Nord, Marie
Alm och Marie Larsson. 

■ SM: 
Silver till Marie Larsson.

■ DV8 Origo Ladies Tournament i 
Norrköping: 
Silver till Marie Alm. 

■ Gothia Open i Lundbyhallen: 
Emelie Persson kom på en fin 7:e plats.

Nu ska det bli spännande med våren
2017. 

BOwLING UNGDOM 
■ I seriespelet har Robin Skans och Mar-
cus Hagstedt hjälpt seniorerna att ta sig
till Div 1 kommande säsong och i Far-
marlaget har Joachim Niederhaus, Lud-
vig Öhrvall, Emma Dexell, Lukas Landin
och Timmie Ahl varit med och spelat
med seniorerna och även dessa går upp
en Division till kommande säsong.
■ I vårt B-lag, som denna säsong be-
stod av ett 4-manna lag, blev ungdomar-
na serieledare. Detta lag bestod av en-
bart ungdomar, förutom någon enstaka
match, då sjukdom och skador gjorde
att man lånade in spelare ifrån herrlaget.
Dessutom har vi haft ett korplag, som
spelat under IFK Göteborg ungdoms-
flagg och gjort bra ifrån sig även där.
■ I det individuella spelet har vi haft spe-
lare i Junior Mastern, Göteborgstouren,
DM, SM, AIK-Tournament, Smålandstou-
ren och Thorstenssons Classic. I Junior
Mastern har vi haft ett flertal som gått till
finalspel och i två av delfinalerna stod
våra spelare som vinnare. Dessa var i Es-
kilstuna, där Ludvig Öhrvall stod som
segrare och i Göteborg, där Lukas Lan-
din stod som segrare. I Göteborgstouren
spelade några ungdomstouren och någ-
ra den stora touren. I dessa delfinaler
hade vi 2 spelare till delfinalspel i Möln-
dal, där Robin Skans var kvalvinnare,
men blev fyra i finalspelet och Lukas
Landin fick en 2:a placering.I delfinalen i
Strike &amp; co hade vi Robin Skans,
som där fick en 5:e placering. I ung-
domstouren gick 2 av våra spelare till fi-
nalspel och där kom Timmie på en 1:a
placering och Lukas på en 5:e placering.
■ Göteborgsförbundets DM spelades
av 6 stycken av våra ungdomar. Där
vann Emma Dexell flickor juniorklassen
och Timmie Ahl kom på en 2:a place-
ring i ungdomsklassen. Under SM kva-
let så kvalificerade sig Emma Dexell till
damer B 17-21, Ludvig Öhrvall och
Joachim Niederhaus till herrar B 17-21
och Robin Skans till herrar A 17-21 fi-
nalspel. Där kom Emma på en 3:e pla-
cering, Joachim en 1:a placering, Lud-
vig en 5:e placering och Robin på en
4:e placering.
■ Smålandstouren, AIK Tournament
och Thorstenssons Classic har spelats
av Robin Skans, samt att Timmie Ahl
också spelat Thorstenssons Classic.
Här har placeringarna varit varierande,
men i Thorstenssons fick Robin Skans
en 5:e placering som bästa spelare på
ungdomssidan.
■ Under hösten har våra ungdomar va-
rit med och spelat farmen/ div 2 och
dessutom har en av ungdomarna varit
med i herrarnas A-lag 3 matcher med
gott resultat och med en förhoppning
om fler matcher. CLAS SKANS
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Vilken vår vi haft. Rättare
sagt hela säsongen har varit
helt fantastisk. Vi stod som
segrare i  båda våra serier. Vi
har nått alla våra mål. Vi har
suveräna spelare som indi-
viduellt är riktiga vinnare. 

Det blev väldigt jämt i division 2 mot BK
Virveln. Allt avgjordes i sista spelomgång-
en.  Sammanlagt blev det 19 vinster, 2
oavgjorda och 1 förlust mot just Virveln.
Man tog dock revansch mot dem hemma.
Farmalaget avgjorde redan i näst sista

omgången som klara gruppsegrare. To-
talt blev det 18 vinster och 4 förluster.

■ David klubbmästare
Efter några jämna serier kunde David
Skoog avgöra i sista serien och ta hem
sitt första Klubbmästerskap i föreningen.
Stort grattis säger vi till David som även
haft högst snitt i klubben under året. 

■ Örjan vann poängligan
Örjan Johansson vann IFK Göteborgs in-
terna poängliga säsongen 2015-2016. Det
har varit en mycket jämn liga med varie-
rande ledare under säsongen. Örjan vann
med endast en poäng över sonen Mar-
cus. Tävlingen är till för att gynna klubben
och därför hedra den spelare som bidragit
med mest banpoäng samt ställt upp på
flest matcher under säsongen.

■ Hallrekord i Varberg
I Varberg exploderade det för A-laget och
man satte hallrekord med fina 7208 mot
BK Trippels 6214. Matchen slutade med
hela 18-2. 4 man över 900. David Skoog
959p, Örjan Johansson 956p, Sten Sand-
berg 952p, Claes Montan 910p.

■Medaljregn i SM
Det har varit ett fantastiskt SM för IFK
Göteborg Bowling. Totalt 5 medaljer kam-
made vi hem. 2 guld, 1 silver och 2 brons.
David Skoog vann guld i Herrar A 31-

40 på resultatet 2046p.
Jocke Niederhaus vann guld i Herrar B

17-21 på resultatet 1701p.
Marie Larsson, tillhörande vårt damlag,

vann silver i Damer A 31-40 på resultatet
1829p.
Emma Dexell tog brons i Damer B 17-

21 på resultatet 1413p.
Patrik Häll tog brons i Herrar B 31-40

på resultatet 1608p.

■ Fler tävlingar
Tommy Björndahl tog silver i Herrar B
med fina 1349p.

I Göteborgstouren 2015/2017 blev det
många bra prestationer. Till den stora fi-
nalen gick Bo Hedén och David Skoog.
Bosse stannade på en 24:e plats medans
David slutade totalt 2:a i tävlingen. Tim-
mie Ahl vann bland ungdomarna vilket vi
är mycket stolta över.

■ Två nya sponsorer 
Vi har signat med ytterliggare två spon-
sorer och har nu totalt sju stycken. De
nya är Göteborg Uppdraget och Roos-
valls Lås. 
Nytt är också att vi kommer skapa ar-

betsgrupper där fler kommer vara enga-
gerade i klubben. Främsta anledningen
är att få in mer idéer samt att avlasta sty-
relsen som alltid dragit ett stort ansvar i
föreningen. Grupperna gäller främst trä-
ningar, tävlingar, gemensamma aktiviteter
utöver bowling, IT m.m.

■ Tobbe som UK och Coach
Vår ordförande har denna säsongen tagit
på sig UK och Coach-hatten och som
han gjort det. Det är mycket tack vare
Torbjörn Erikssons kunskap, känsla och
engagemang vi har haft sådana fram-
gångar denna säsongen i båda lagen.
Det har förts en diskussion om att det
kan vara opassande att vår ordförande
har dessa två roller. Kontentan blir att
Tobbe kör vidare som UK och Coach
kommande säsong då det är dumt att
bryta ett vinnande koncept. 

■ Ett gött nyförvärv
Thomas Ahl drar på sig den blåvita trö-
jan, igen. Thomas har spelat med klub-
ben tidigare när han var ungdom. Nu är
hans son Timmie ungdom i klubben istäl-
let vilket är en stor anledning till att Tho-
mas är tillbaka i Blåvitt. Tidigare har han
spelat i bl. a. partilleklubben Pergamon.
Han kommer stärka laget och han passar
klubben perfekt nu när man går tillbaka
till division 1. Vi välkomnar Thomas till
IFK Göteborg, igen.

■ Hösten 2016
En nystart för både A-laget och Farmar-
laget som båda gått upp en division. A-
laget var tillbaka i Division 1 igen och
Farmen i Division 2. 
Några av spelarna körde igång säsong-

en lite tidigare med en trevlig femkamp
på Liseberg. Inför denna säsongen deltog
Blåvitt i Mölndals Bowlings träningsturne-
ring. Där mötte man IK Heim och Västra
Frölunda Bowling som man segrade över.
Man tog även in experthjälp av Robert
“Robban” Andersson som kom till klub-
bens träningsläger inför säsongen. 
Robban gick igenom grunder samt tit-

tade på vardera spelare via en mycket in-
tressant videoanalys. IFK kickade även
igång sin träningsgrupp som styrde upp
spärrträning samt andra övningar för var-
je träning.

■ Seriestart
Det började väldigt bra för A-laget som
var ett av topplagen och hade även led-
ningen efter några spelade omgångar.
Gruppen man hamnat i skulle visa sig bli
väldigt jämn där det var många up &
downs. Med något sämre avslutning in-
nan uppehållet halkade man ner till mit-
ten av tabellen. Även Farmen har halkat
efter och på samma plats i sin grupp.
Bara att ladda om batterierna inför våren.
Den 19 november gjorde vår ungdom

Lukas Landin sin debut i A-laget mot
Jönköpings KK. Och som han gjorde det.
Blev bäste gubbe på 818.
Flera spelare är med i Göteborgstouren

i år igen. Stefan Häll går bäst av dem och
i Partille gick han till hallfinal där han slu-
tade 4:a. Sammanlagt i tävlingen ligger
han 6:a i barometern. Tävlingen fortsätter
under våren.

■ Sociala medier
Vi har jobbat vidare mycket aktivt med
både vår hemsida samt facebook där vi
fått över 100 följare. Detta har bidragit till
att fler pratar om oss i Göteborg. Att bli
en attraktivare klubb är ett av våra mål vi
kommer fokusera på för tillväxt.
Mölndals bowling har dragit igång live-

stream i hallen för alla matcher. Blåvitt är
med och hjälper till med tekniken.

STYRELSEN

BOwLING HERRAR

Klubbmästare. 
Säsongen 2015/2016
heter han David Skoog.

Bowlingsektionens styrelse 2016:
Ordförande: Torbjörn Eriksson
Kassör: Ann-Marie Johansson
Sekreterare: Kay Jonsson
Ungdomsansvarig: Clas Skans
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ORIENTERING 
Barn– och ungdom 
Barn- och ungdomsverksamheten växer
hela tiden och bedrivs nu i fyra olika
grupper; Skogsstjärnorna, Skogshjältar-
na, Skogsvildarna och Skogsbusarna. 
■ Här bjuds en barn- och ungdomsverk-
samhet för barn från fem år och uppåt
där glädje går före prestation. Hos oss
sitter ingen på bänken. På sikt är även
avsikten att erbjuda stöd för de ungdo-
mar och juniorer som vill bli elitorientera-
re i deras strävan mot det. Träningarna är
på tisdagar och efteråt finns möjlighet att
äta middag tillsammans med resten av
klubben. Världsmästare och nybörjare
sida vid sida.
■ Verksamhetsåret inleddes redan i ja-
nuari med löpträningspass i pannlam-
pans sken. Våra duktiga barn- och ung-
domsledare lägger upp träningen på ett
sådant sätt att barn, ungdomar och vux-
na kan träna sida vid sida. När kvällarna
blir längre startar teknikträningen på all-
var, och på våren och försommaren finns
Vårserien som är mycket populär. Här
kan nybörjaren i en trygg miljö prova täv-
lingsmomentet för första gången och för
de mer vana finns större utmaningar. Det
var en fantastisk uppslutning av blåvita i
år, med som mest 65 startande från IFK
Göteborg. Några av ungdomarna fick

glädjen att ta klivet högst upp på pallen
när resultaten summerades. Under året
hade vi stor glädje av medel från ”Idrotts-
lyftet” med ett projekt ”Delad glädje,
dubbel glädje”, med syfte att ökan sam-
manhållningen och gemenskapen mellan

ungdomar för att behålla dem i klubbens
verksamhet.
■ Sommaren bjöd på O-ringens femda-
garsorientering i Sälen som blev en riktig
familjefest och några av ungdomarna
sprang även Ungdomens 10MILA. När så
höstsäsongen drog igång tog många
chansen att springa stafett och vi var väl
representerade på såväl Budkavle DM
och på vår egen Höstbudkavle vilken
tappert genomfördes i regn och isande
kyla.
■ Orienteringssäsongen avslutades tra-
ditionsenligt med en riktig höjdare; O-
Event i Borås i mitten av november där
det bjöds såväl natt- och dagsprint, Zoo-
orientering bland djuren på Borås djur-
park och varma bad med klubbkompisar-
na efter väl genomförda tävlingar.

Elit
Under 2016 har våra löpare gjort många
fina prestationer. 2016 har varit ett speci-
ellt år men ett VM på ”hemmaplan” i
Strömstad under sommaren och avslut-
ningen av WOC 2016 satsningen som
pågått under några år. Men på vägen in-
nan VM så gjordes en fin vårsäsong med
fokus att försöka försvara segern i Tiomi-
la som arrangerades på Lugnet i Falun.
Efter en väldigt fint genomförd stafett så
tampades slutmannen Eskil Kinneberg
med två andra lag om segern, denna
gång var Södertälje-Nykvarns slutman
Jonas Leandersson starkare, men en
mycket fin andraplats blev det.
■ Damerna i IFK tar väldiga steg framåt
för varje år. Under Tiomilas damstafett
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SKIDOR 
Vintern 2016 var inte vad man kan kalla
en normal vinter, utan det var en lång
höst som aldrig blev vinter. 
Detta gjorde att Vasaloppsåkarna fick

träna mycket rullskidor och i Skidomen på
Kviberg när det inte fanns någon snö hem-

mavid. Det var sexton IFK:are som ge-
nomförde något av de olika Vasaloppen. 
Johan Hördegård var bäst på det rikti-

ga Vasaloppet med tiden 5:16:33. Näst
bäst var Lars G Johansson, 6 minuter
och 35 sekunder efter Johan.

Skidsektionens styrelse 2016: 
Ordförande: Christer Westberg.
Kassör: Ingvar Jansson.
Sekreterare: Roger Hallgren.
Övriga ledamöter: Johan G Hörde-
gård, Lars G Johansson.

 

sprang laget till sig en mycket fin 15:e
plats. Och när vårens andra stora stafett
Venla i Finland visade damerna klass ge-
nom att springa till sig en mycket fin 10:e
plats som är det bästa i klubbens histo-
ria. Herrarna gjorde även en mycket fin
Jukola stafett och men de bästa resultat
på länge men en 6:e plats.
■ Under våren sprang även Eskil Kinne-
berg till sig ett SM-Guld i sprint och vid
samma mästerskap sprang Elin Petters-
son till sig en 4:e plats. Eskil var även
med och tog en medalj under EM med
en bronspeng under stafetten.
■ På VM i Strömstad var IFK Göteborg
representerade av 2 st löpare, Eskil Kin-
neberg för Norge och Isia Basset för
Frankrike. Bästa placeringarna blev 18:e
för Eskil och 28:e för Isia. IFK var även
representerade på JVM av Elin Petters-
son som sprang till sig en 12:e som bäst. 
■ En av höstens höjdpunkter är 25-man-
na där IFK i år verkligen satte färg på sta-
fetten genom att vara med i täten ut på

sista sträckan. Efter ett rafflande avgö-
rande men lite missar på slutet blev det
tillslut en 11:e plats. Dock fick IFK:s slut-
man Max Peter Bejmer revansch några
veckor senare genom att föra hem se-
gern åt IFK under säsongens sista sta-
fett, Smålandskavlen.
■ Under hösten fick även Elin Månsson
belöning efter en fin säsong efter en ska-
defylld period att representera Sverige på
Världscupavslutningen i Schweiz och
även en plats i Sveriges utvecklings-
landslag till 2017. Även Max Peter och
Johan Högstrand finns under 2017 i ut-
vecklingslandslaget.
■ Inför kommande säsong har elittrup-
pen även fått fin förstärkning. En av Sve-
riges bästa orienterare Fredrik Bakkman
har valt att representera IFK under 2017.
Även en av Sveriges mest lovande da-
mer, Sara Hagström har valt att förstärka
damtruppen. Dessa båda finns med i de
Svenska landslagstrupperna. Från Norge
ansluter även en mycket duktig damse-

nior i form av Ingjerd Myrhe som är med i
Norska landslaget.  IFK Göteborg har en
av de bästa miljöerna för att utvecklas
som löpare genom erfarna ledare, bra
kartor och terräng i och kring staden och
fantastisk kamratskap som lockar löpare
till klubben. Vi ser nu med tillförsikt 2017
an, med höjdpunkten 10mila i Göteborg/
Partille.

Arrangemang
Den viktigaste inkomsten till klubben är
att vi ordnar tävlingar. Under året har vi
haft Skatås Ryggar, Skatås Mörkaste,
DM stafett och Höststafetten. 

Orienteringssektionens styrelse:
Ordförande: Jan Carlsson.
Ledamöter: Anna Gustafsson, Per
Andreasson, Henrik Erdalen, Anders
Hederskog, Hans Karlsson, Robert
Eneljung.
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Styrelsen för IFK Göteborg
avger härmed årsredovis-
ning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 1 januari
2016 – 31 december 2016.

Koncernen
Redovisningen omfattar den ideella för-
eningen IFK Göteborg samt de helägda
bolagen IFK Göteborg Fotboll AB, IFK
Göteborg Promotion AB och IFK Göte-
borg Sportskadeklinik AB. Föreningen
IFK Göteborg ansvarar för och bedriver
all idrottslig verksamhet med tillhörande
aktiviteter och arrangemang. IFK Göte-
borg Promotion AB ansvarar för all för-
säljning av merchandise och driver buti-
ken Blåvittshopen på Gamla Ullevi me-
dan verksamheterna i IFK Göteborg Fot-
boll AB och IFK Göteborg Sportskade -
klinik AB har varit vilande under året.

Elitverksamheten 
IFK Göteborgs långsiktiga målsättning är
att varje år vara med i toppstriden i All -
svenskan och att varje år kvalificera sig
för spel i Europa. Sammantaget har de
sportsliga resultaten under året inte nått
upp till uppsatta målsättningar. 
Säsongen inleddes med gruppspelet i

Svenska cupen där IFK Göteborg, med
en seger och två oavgjorda matcher, inte
lyckades kvalificera sig till slutspel. Un-
der sommaren deltog föreningen i kval -
spelet till Europa League där fyra kval -
omgångar spelades. Föreningen nådde
för första gången fram till den fjärde och
sista kvalomgången (playoff) men där
blev vi dessvärre utslagna. I Allsvenskan
slutade IFK Göteborg på en fjärde plats
och det medför att föreningen ännu inte
är kvalificerade till europeiskt cupspel
under 2017. Denna målsättning kan dock
fortfarande uppnås beroende på utfallet
av Svenska cupen under våren 2017. 
Under årets säsong har föreningen

skrivit kontrakt med Tobias Hysén, Oliver
Gustafsson samt Scott Jamieson. Där -
utöver har föreningen under säsongen
 lånat in Mauricio Albornoz, Hjörtur Her-
mannsson och Elías Már Ómarsson sam-
tidigt som Patrick Dyrestam varit utlånad
under hela säsongen. Under hösten har
föreningen inför 2017 skrivit kontrakt
med Pontus Dahlberg, Sebastian Ohls-
son, Elías Már Ómarsson och David Boo
Wiklander.
Föreningen har under året träffat avtal

gällande övergång av Gustav Svensson,
Viktor Sköld, Haitam Aleesami och Gus-
tav Engvall och under hösten har det

även blivit klart med en övergång för Tom
Pettersson inför 2017. Under hösten har
det även blivit klart att Hjalmar Jonsson,
Adam Johansson och Patrick Dyrestam
lämnar föreningen vid årets slut. 
Som första elitförening i Sverige tog IFK

Göteborg under året beslut om att lägga
en hybridgräsplan, en kombination av
konstgräs och naturgräs, på Kamratgår-
den. Hybridgräset ger förutsättningar till
att tidigarelägga och förlänga säsongen
samtidigt som det går att använda fot-
bollsplanen fler timmar under året. Den
här satsningen möjliggjordes genom sam-
arbete med ett flertal företagspartners.

Akademin
Det överordnade målet för Akademin är
att genom elitförberedande verksamhet
göra unga spelare redo att ta steget upp
till IFK Göteborgs A-lag. Under året har
junioren Pontus Dahlberg (1999) skrivit
seniorkontrakt med A-laget. Föreningen
har under hösten inlett ett utvecklings -
arbete inom Akademin som syftar till att
skapa bättre förutsättningar för att fler
blåvita ungdomsspelare ska kunna nå
hela vägen till A-laget varje år.
Inom projektet Tipselit hos Svensk Elit-

fotboll har en certifieringsmodell tagits
fram för att kvalitetssäkra arbetet med
spelarutveckling i åldern 8–19 år hos elit-
klubbarna i Allsvenskan och Superettan.
IFK Göteborgs Akademi har i denna cer-
tifiering återigen erhållit det högsta bety-
get 5 stjärnor vid årets revision.
U19-laget slutade på en femte plats i

U19-Allsvenskan och U17-laget på en
sjätte plats i U17-Allsvenskan. Därutöver
har dessa lag deltagit i bland annat Liga-
cupen, Junior-DM och Tipselit Trophy i
Gothia Cup. Under sommaren deltog U17-
laget även i Torneo Internazionale di Calcio
Giovanile i Italien där man vann denna cup
efter bland annat seger mot Napoli. 
IFK Göteborg har skrivit ett samarbets-

avtal med Kopparbergs/Göteborg FC un-
der åren 2017–2018 som syftar till att för-
bättra möjligheten för föreningens flick -
spelare att kunna fortsätta spela på elit-
nivå under junioråren. Samarbetet inne-
bär att IFK Göteborg tar ett ansvar för
Kopparbergs/Göteborg FC:s F19-lag av-
seende träning, ledare och utbildning.
Under 2016 har sammanlagt tjugotvå

av IFK Göteborgs unga spelare varit ut-
tagna till träningsläger, träningsmatcher
och tävlingsmatcher med de svenska
ungdomslandslagen från U15 till U21.
Bland dessa noteras särskilt Julia
Steussloff (2001), IFK Göteborgs första
landslagsspelare i de svenska flicklands-
lagen.

Publik och företag
De sportsliga resultaten under säsongen
har haft en påverkan på intäkterna inom
flera av föreningens huvudsakliga in-
täktsområden som är riktade mot publik
och företag. 
Marknadsavdelningen har haft ansva-

ret för verksamheten mot publik medan
Försäljningsavdelningen har ansvarat för
företagskunderna. Under året har styrel-
sen inlett ett arbete med att slå samman
dessa båda avdelningar. Arbetet på av-
delningarna har samordnats i allt större
utsträckning och målsättningen är att
slutföra omorganisationen under 2017.
Under året har föreningen arrangerat

tjugoen tävlingsmatcher på hemmaplan,
femton matcher i Allsvenskan och fyra i
Europa League på Gamla Ullevi samt två
matcher i Svenska cupen på Bravida
Arena. Därutöver har föreningen arrange-
rat ett antal träningsmatcher samt ge-
nomfört ett flertal arrangemang och
event för så väl medlemmar, supportrar
och sponsorer. 
Målsättningen med IFK Göteborgs sä-

kerhetsarbete är att skapa en trygg at-
mosfär på föreningens matcher som alla
besökare, spelare och matchfunktionärer
kan känna sig välkomna till. Föreningen
har ett gott samarbete med Svenska Fot-
bollförbundet och Polisen i sitt säker-
hetsarbete och rollen som SLO (Suppor-
ter Liason Officer) är mycket viktig för att
ha en god dialog med alla supporter-
grupper. Ordningsstörningarna är som
regel få på föreningens matcher men var-
je år inträffar några händelser som leder
till att supportrar får arrangörsavstäng-
ningar eller tillträdesförbud. Den 27 april
avbröts matchen mot Malmö FF när en
smällare kastades in från en blåvit läktar-
sektion och orsakade skada och obehag
för såväl spelare, matchfunktionär och
publik. Disciplinnämnden har dömt IFK
Göteborg som förlorare i den avbrutna
matchen med resultatet 0–3.
Publikintäkterna har under året minskat

till 36,5 MSEK (39,7). Att publiksnittet
sjönk från 14 350 åskådare under 2015
till 11 786 åskådare under 2016 lyser
 igenom i de ekonomiska resultaten. En
glädjande utveckling är dock att antalet
sålda årskort ökade till en ny rekordnivå
på 8 349. Merchandise med Blåvitt -
shopen har under 2016 haft en relativt
god utveckling i verksamheten där fram-
för allt e-handeln har fortsatt att växa. In-
täkterna från merchandise minskar en-
dast marginellt till 9,4 MSEK (9,5) som en
följd av den lägre publiktillströmningen.
Verksamheten inom Företagsmarknad

har utvecklats positivt under året där

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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sponsor- och reklamintäkterna har ökat
till 38,8 MSEK (33,7). Nettoomsättningen
når dock inte upp budgetmålen där
bland annat den nya affärsverksamheten
kring Clean Court på Gamla Ullevi kräver
mer tid för att uppnå en tillräckligt god
lönsamhet. 
Satsningen på inomhushallen i Prioritet

Serneke Arena är en långsiktig investe-
ring för att säkra de allra bästa tränings-
förutsättningar för IFK Göteborgs A-lag
och Akademi. En förutsättning för denna
satsning är dock att föreningen under de
kommande åren till fullo kan utnyttja möj-
ligheterna till nya aktiviteter i hallen som
kan motivera de ökade kostnaderna.
Under ”IFK Göteborg i samhället” sam-

lar föreningen alla projekt som bidrar till

att göra Göteborg till en bättre stad. Med
fotbollen som verktyg kan föreningen bi-
dra till att öka känslan av delaktighet,
trygghet och samtidigt förbättra hälsan
hos stadens invånare. Några av projek-
ten under året har varit Energikicken, en
fotbollsturnering för femteklassare, samt
IFK Göteborg på schemat, ett samarbete
med skolor i Bergsjön och Biskopsgår-
den där föreningen arrangerar fotbollsträ-
ningar som lockar till fysisk aktivitet och
minskar utanförskapet. Det är styrelsens
ambition att fortsätta utveckla detta ar-
bete under 2017.

Föreningen
IFK Göteborg har under 2016 haft 5 664
medlemmar (varav 712 ständiga med-

lemmar) vilket är en liten ökning jämfört
med 2015 då medlemsantalet var 5 422
(varav 613 ständiga medlemmar).
Styrelsen har under året bjudit in för-

eningens medlemmar till två medlems-
möten där aktuell information har läm-
nats om bland annat  den sportsliga ut-
vecklingen och om föreningens ekonomi.
Målsättningen med dessa möten är att
öka insynen och transparensen kring för-
eningens utveckling och skapa förutsätt-
ningar för föreningens medlemmar att
kunna ställa sina frågor. I sedvanlig ord-
ning så har även den årliga Kamratgårds-
dagen arrangerats för föreningens med-
lemmar.
Styrelsen har under året sjösatt ett ar-

bete som syftar till att ta reda på vem IFK
Göteborg är idag. Målsättningen är att
identifiera det som en gång gjorde IFK
Göteborg till Folkets Lag och i en uppda-
terad och moderniserad version kunna
förvalta och utveckla dessa värden.
Under 2016 har en av årsmötet utsedd

stadgekommitté arbetat med att genom-
föra en översyn av föreningens stadgar.
Målsättningen har varit dels att moderni-
sera och uppdatera stadgarna så att de
fyller dagens behov och dels att skapa
förutsättningar för dagens sektioner i IFK
Göteborg (fotboll, bowling, friidrott, orien-
tering, skidor och skridskor) att kunna bli
självständiga föreningar. Stadgekommit-
téns förslag är att bilda en Alliansförening
där de nuvarande sektionerna framöver
kommer ingå som egna föreningar. Mål-
sättningen är att detta förslag och de
uppdaterade stadgarna ska beslutas på
två årsmöten under 2017, det ordinarie
årsmötet och ett extra, för att kunna börja
gälla från den 1 januari 2018.

Ekonomiskt resultat och ekonomisk
ställning 2016 (koncernen)
Koncernens nettoomsättning ökade till
153,8 MSEK (132,7) och årets resultat
uppgick till 5,8 MSEK (2,5) efter skatt.
Nettoomsättningen exklusive spelar-
transfers ökade till 123,0 MSEK (111,9). 
Det egna kapitalet har ökat till 22,6

MSEK (16,0) och soliditeten har ökat till
36,9 % (29,0). Likvida medel vid årsskif-
tet uppgick till 14,0 MSEK (19,1).
Transfernettot har under året ökat till

30,8 MSEK (20,8). Kostnader för agentar-
voden och scouting har samtidigt ökat till
12,9 MSEK (5,5), vilket kan härledas till de
transfers som har genomförts under året.
Årets resultat före vinst från spelarför-

säljningar och avskrivningar av externa
spelarförvärv är ett mått på driftresulta-
tet. Föreningens driftresultat har under
ett flertal år i rad visat på ett stort under-
skott som under 2016 minskar till –18,1
MSEK (–22,2).
Årets deltagande i Europa Leaguekva-

let har bidragit till att öka UEFA-ersätt-

Emil Salomonsson 
efter sitt mål som 
betydde 3–0 i kval -
matchen till Europa
League mot walesiska
Llandudno.



ningarna till 11,4 MSEK (4,4). Detta beror
både på att ersättningen per kvalomgång
har höjts samt att föreningen deltog i fyra
kvalomgångar denna sommar.  Ett delta-
gande i europeiskt kvalspel är även för-
enat med omfattande kostnader för bl a
resor men ger sammantaget ett värdefullt
positivt nettoresultat för föreningen.
Föreningens totala personalkostnader

har under året minskat till 69,5 MSEK
(71,7) vilket kan härledas till minskade
kostnader inom elitverksamheten.
Styrelsen har som ambition att fortsät-

ta öka det egna kapitalet för att minska
föreningens ekonomiska sårbarhet och
skapa bättre förutsättningar att hantera
oväntade händelser. Som en del i denna
satsning avsätts under året 0,7 MSEK för
ett utökat sparande i IFK-fonden, där
fondens totala värde nu uppgår till 2,3
MSEK (1,5). IFK-fondens syfte, utifrån
föreningens stadgar, är att långsiktigt
skapa ekonomisk trygghet åt föreningen
och fonden kan endast disponeras om
föreningen råkar i ekonomiskt trångmål
eller om föreningens framtid och idrottsli-
ga verksamhet står på spel.
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under 2017 men det är samtidigt angelä-
get att upprätthålla en sportslig konkur-
renskraft. De långsiktiga sportsliga  mål-
sättningarna att varje år vara med i
toppstriden i Allsvenskan och att varje år
kvalificera sig för spel i Europa ligger fast.
Målsättningen är att fortsätta öka in-

täkterna från publik, företagsförsäljning
och merchandise. En viktig grundförut-
sättning för att klara det är att antalet be-
sökare på föreningens matcher återigen
ökar. De sportsliga prestationerna under
året är naturligtvis avgörande för att upp-
nå detta men även vilka möjligheter som
föreningen har framöver att utveckla ka-
paciteten och servicen i anslutning till
matcharenan. Gamla Ullevis nuvarande
storlek skapar idag en viss begränsning
för hur många åskådare och företags-
partners som kan tas emot under de
mest attraktiva matcherna.
Under 2016 har intäkterna från UEFA

för deltagande i Europa League utgjort
en betydande inkomstkälla. Det blir en
extra ekonomisk utmaning för föreningen
under 2017 att hantera detta intäktsbort-
fall om det inte skulle bli ett nytt delta-
gande i europeiskt cupspel.

Styrelsen i IFK Göteborg
Under året har styrelsen haft följande
sammansättning:
Frank Andersson, ordförande
Mats Engström, vice ordförande
Jakob Andreasson, kassör
Olof Myhrman, sekreterare
Cecilia Andersson, säkerhetsansvarig
Mikael Kjellström, ledamot
Mats Ahdrian, ledamot
Andreas Johansson, ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret haft
16 protokollförda sammanträden.

Revisorer
Som revisorer för IFK Göteborg har fun-
gerat:
Jonas Jonasson, auktoriserad revisor
Jerry Carlsson

IFK Göteborgs ledning
Mats Gren, Sportchef och t f klubb -
direktör
Lena Mattsson Ågren, Ekonomi
Josefine van Ginhoven, Evenemang
Joakim Fjällgård, Varumärke och mer-
chandise
Fredrik Wallin, Företag/partners (fr o m 
1 oktober 2016)
Mike Sahlénius, Säkerhet
Roger Gustafsson, Akademi (t o m 
30 november 2016)
Jonas Olsson, Akademi (fr o m 1 decem-
ber 2016)

Hedersordförande
Gunnar Larsson

Nyckeltal (koncernen)                                                                                              
TKR                                                              2016           2015           2014           2013
Nettoomsättning                                     153 831      132 684      121 888      104 686
Resultat efter finansiella poster                   6 018          2 809       -10 418         -3 349
Årets resultat                                               5 820          2 479       -10 403         -3 479
                                                                                                             

Nettoomsättning exkl spelartransfer *    123 009      111 896        96 589        92 165
Resultat före transfer/avskrivning ***       –18 096         –9 151       –26 723       –11 295
                                                                                                             

Balansomslutning                                     61 237        55 208        71 385        94 332
Eget kapital                                               22 572        16 013        13 532        23 868
Soliditet **                                                  36,9%         29,0%         19,0%         25,3%
Likvida medel (kassa)                                13 952        19 116        12 388          9 493
                                                                                                             

*Nettoomsättningen minskad med vinster från spelarförsäljningar.                          
**Eget kapital/balansomslutning.                                                                                                  
***Årets resultat före vinst från spelarförsäljningar och avskrivningar externa spelarförvärv.
                                                                                                             

Förändringar eget kapital
                                                             Bundet              Balanserat                 Årets

Koncernen                                      eget kapital                   resultat              resultat
                                                                   TKR                         TKR                    TKR

Ingående balans 2016-01-01                      1 556                     11 978                  2 479
Vinstdisposition                                                                           2 479                –2 479
Förskjutning bundna reserver                        156                        –156                           
IFK Fonden - kapitalökning                            737                               -                           
Årets resultat                                                                                                           5 820
Utgående balans 2016-12-31                     2 451                     14 301                  5 820
                                                                                                          
                                                             Bundet              Balanserat                 Årets

IFK Göteborg                                  eget kapital                   resultat              resultat
                                                                   TKR                         TKR                    TKR

Ingående balans 2016-01-01                      1 515                     10 395                  2 972
Vinstdisposition IFK                                                                     2 972                –2 972
IFK Fonden - kapitalökning                            737                                                           
Årets resultat                                                                                                           5 195
Utgående balans 2016-12-31                     2 252                     13 368                  5 195

Föreningen har under året ändrat redo-
visningsform för resultaträkningen, från
en funktionsindelad till en kostnadsslags-
indelad. Målsättningen har varit att
 åstadkomma en tydligare redovisning
som i större utsträckning följer de redo-
visningskrav som UEFA ställer. En kost-
nadsslagsindelad resultaträkning ger
även större jämförbarhet med övriga all -
svenska elitlag som i huvudsak använder
denna redovisningsform.
Beträffande koncernens och förening-

ens resultat och ställning i övrigt hänvi-
sas till följande resultat- och balansräk-
ning samt noter. 

Framtida utveckling
Styrelsens ekonomiska målsättning är att
över tid ha en verksamhet i balans, sam-
tidigt som föreningen kan säkerställa in-
vesteringar och satsningar som ger
sportslig framgång. Ambitionen är att
fortsätta minska driftunderskottet under
2017 och därmed även minska den eko-
nomiska risken för föreningen.
Arbetet med att anpassa elitverksam-

hetens kostnader kommer att fortsätta
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RESULTATRÄKNING                
                                                                                                                              KONCERNEN                            IFK GÖTEBORG
                                                                                                                 2016                    2015                    2016                   2015
                                                                                           NOT               TKR                     TKR                     TKR                    TKR

RÖRELSENS INTÄKTER                                                                                                                                                                       
Nettoomsättning                                                                       11         153 831               132 684               144 457              122 990
                                                                                                            153 831               132 684               144 457              122 990
                                                                                                  

RÖRELSENS KOSTNADER                                                    11                                                                                                           
Externa kostnader                                                                      3          -69 323                -58 920                -62 308               -52 126
Personalkostnader                                                                  1,2          -69 506                -71 652                -67 986               -70 405
Övriga sektioner, netto                                                                                -309                      154                     -309                     154
Avskrivningar och nedskrivningar av spelarkontrakt               4,5            -6 906                  -9 158                  -6 906                 -9 158
Avskrivningar och nedskrivningar av byggnader och mark    4,6               -256                  -1 242                     -242                 -1 185
Avskrivningar inventarier                                                         4,7               -735                     -774                     -735                    -774
                                                                                                          -147 035             -141 592             -138 486             -133 494
                                                                                                  

RÖRELSERESULTAT                                                                                6 796                 -8 908                   5 971               -10 504
                                                                                                                                                     
                                                                                                  

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR                                                                                                                             
Vinst vid försäljning av andelar i koncernföretag                                              0                 13 068                          0                14 827
Ränteintäkter och kursvinster                                                                           0                          0                          0                         0
Räntekostnader och liknande resultatposter                                              -778                  -1 351                     -776                 -1 351

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER                                            6 018                   2 809                   5 195                  2 972
                                                                                                                         
                                                                                                  

SKATTER                                                                                                                                                                                                
Skatt på årets resultat                                                                                 -198                     -330                          0                         0
                                                                                                                                                                                                             

ÅRETS RESULTAT                                                                                    5 820                   2 479                   5 195                  2 972
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BALANSRÄKNING
                                                                                                                              KONCERNEN                            IFK GÖTEBORG

T ILLGÅNGAR                                                                  NOT              2016                    2015                    2016                   2015
                                                                                                                  TKR                     TKR                     TKR                    TKR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                                                                                                                               
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                                                                                                   
Externa spelarförvärv                                                                 5           11 129                 16 290                 11 129                16 290

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                                                                                                       
Byggnader och mark                                                                  6             2 977                   3 616                   2 977                  3 602
Maskiner och inventarier                                                            7             1 812                   1 263                   1 812                  1 263
                                                                                                                4 789                   4 879                   4 789                  4 865

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                                                                                                      
Andelar i koncernföretag                                                            8                     -                           -                   2 000                  2 000
Gothenburg Association AB                                                       9                  10                      100                        10                     100
HB Alliansen                                                                               9                     -                           -                           -                          -
Fondmedel                                                                                                 2 708                   1 986                   2 708                  1 986
Lämnad deposition                                                                                    1 500                   1 500                   1 500                  1 500
                                                                                                                4 218                   3 586                   6 218                  5 586

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                                20 136                 24 755                 22 136                26 741
                                                                                                                         

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                                                                                                                                                               
VARULAGER                                                                                                                                                                                           
Varulager                                                                                                    2 418                   1 353                          0                         0
                                                                                                                         

KORTFRISTIGA FORDRINGAR                                                                                                                                                             
Kundfordringar                                                                                           2 032                   1 538                   1 694                  1 195
Fordringar hos koncernbolag                                                                            -                           -                   1 023                  2 326
Övriga fordringar                                                                      11           20 565                   5 768                 20 563                  5 768
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter                                                2 134                   2 678                   2 096                  2 605
                                                                                                              24 731                   9 984                 25 376                11 894
                                                                                                  

Kassa och bank                                                                                       13 952                 19 116                 10 452                14 064
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                                                41 101                 30 453                 35 828                25 958

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                           61 237                 55 208                 57 964                52 699
                                                                                                                                                                                                             

EGET  KAP ITAL  OCH  SKULDER                                                                                             
                                                                              

EGET KAPITAL                                                                                                                                                                                       
Bundet eget kapital                                                                                    2 451                   1 556                   2 252                  1 515
Balanserat resultat                                                                                   14 301                 11 978                 13 368                10 395
Årets resultat                                                                                              5 820                   2 479                   5 195                  2 972
                                                                                                              22 572                 16 013                 20 815                14 882

LÅNGFRISTIGA SKULDER                                                                                                                                                                    
Checkräkningskredit, limit 5,0 mkr                                                                    -                           -                                                        
Minnesfonder                                                                                                498                      523                      498                     523
Summa långfristiga skulder                                                                       498                      523                      498                     523
                                                                                                                                                                                 

AVSÄTTNING                                                                                                                                                                                          
Uppskjuten skatt                                                                                             44                                                                                    
                                                                                                                         

KORTFRISTIGA SKULDER                                                                                                                                                                    
Leverantörskulder                                                                                      2 323                   5 366                   1 931                  4 970
Skuld till koncernbolag                                                                                      -                           -                      100                     398
Övriga kortfristiga skulder                                                        11             7 373                 11 896                   6 454                10 837
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                        10           28 427                 21 410                 28 166                21 089
Summa kortfristiga skulder                                                                  38 123                 38 672                 36 651                37 294
                                                                                                  

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL                                             61 237                 55 208                 57 964                52 699

Ställda säkerheter                                                                                        inga                     inga                     inga                     inga
Ansvarsförbindelser                                                                                     inga                     inga                     inga                     inga
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
                                                                                                  

                                                                                                                 2016                    2015                                                        
                                                                                                                  TKR                     TKR                                                        

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                                                                                                                                        
Inbetalningar från kunder                                                                       115 279               124 059                                                        
Utbetalningar till leverantörer och anställda                                         -146 084              -130 980                                                        
Kassaflöde från löpande verksamheten före betalda                       -30 805                 -6 921                                                        
räntor och inkomstskatter

Erhållen ränta                                                                                                     -                           -                                                        
Erlagd ränta                                                                                                 -778                  -1 350                                                        
Betald inkomstskatt                                                                                     -198                     -330                                                        
Kassaflöden från den löpande verksamheten                                   -31 781                 -8 601                            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN                                                                                                                                                        
Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag                                         0                 13 068                                                        
Förvärv av immateriella tillgångar                                                             -2 739                -16 233                                                        
Resultat vid försäljning av immateriella  anläggningstillgångar               30 822                 20 788                                                        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                             -1 466                     -232                                                        
Avveckling av intressebolag                                                                              -                           -                                                        
Kassaflöden från investeringsverksamheten                                      26 617                 17 391                            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                                                                                                                                                      
Nyemission                                                                                                        -                           -                                                        
Upptagna lån                                                                                                     -                           -                                                        
Amortering av skuld                                                                                          0                     -562                                                        
Utbetald utdelning                                                                                             -                           -                                                        
Lämnad deposition                                                                                           0                  -1 500                                                        
Kassaflöden från finansieringsverksamheten                                              0                 -2 062                            

Årets kassaflöde                                                                                     -5 164                   6 728                                                        
Likvida medel vid årets början                                                                 19 116                 12 388                                                        
Likvida medel vid årets slut                                                                     13 952                 19 116                                                        

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                
                                                                                                                                                                                 

Allmän information
IFK Göteborg, 857200-8541, är moderförening i koncernen där även dotterbolagen IFK Göteborg Fotbolls AB, IFK Göteborg Pro-
motion AB samt IFK Göteborg Sportskadeklinik AB ingår.                                                                                                                     

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper                                                                                                                                
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Föreningen tillämpar även de regler som stipuleras av UEFA samt Svenska
Fotbollförbundet. Under året har föreningen bytt uppställningsform avseende presenterade resultaträkningar. Bytet från funktions-
indelning till kostnadsslagsindelning är ett resultat av att harmonisera med ovanstående principer. Föregående års resultaträkning-
ar har omräknats för att skapa jämförbarhet mellan åren.

Koncernredovisning                                                                                                                                                                              
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen samt de under allmän information upptagna dotterbolagen.                                  

Intäkter                                                                                                                                                                                                   
Intäkter redovisas till det verkligen värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter, returer
och liknande avdrag.                                                                                                                                                   
Erhållna intäkter specificeras under nothänvisning.                                                                        

Leasingavtal/Hyresavtal                                                                                                                                                                        
Samtliga hyres- och leasingavtal i koncernen klassificeras såsom operationella och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.         

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av spelarkontrakt som förvärvats redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt med den ursprungliga kontraktstiden som grund.                         
Den immateriella anläggningstillgången tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte någon framtida
ekonomisk fördel vid användning kan säkerställas.                                                                                                    

Materiella anläggningstillgångar                                                                                                                                                          
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. Erhållna bidrag för genomförda investeringar har reducerat anskaffningsvärdet. Avskrivningar sker linjärt med beaktan-
de av tillgångens nyttjandeperiod.                                                                                                                                                          
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NOTER
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             2016                                                2015

NOT 1: MEDELTALET ANSTÄLLDA                                                        varav                   Antal                   varav                  Antal
                                                                                                                 män            anställda                    män            anställda

Föreningen                                                                                                  87%                        55                    87%                       55
Dotterföretag                                                                                               33%                          3                    33%                         3
Koncernen totalt                                                                                        84%                        58                    84%                       58
                                                                                                                         
                                                                                                                         

NOT 2: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR                                                                           2016                                                2015
OCH SOCIALA KOSTNADER                                                               Sociala           Löner och               Sociala          Löner och
                                                                                                       kostnader    andra ersättn.           kostnader   andra ersättn.
                                                                                                  [varav pensions-                                            [varav pensions-                                   
                                                                                                                                         kostnader]                                                      kostnader]                           
                                                                                                                         

Föreningen                                                                                               23 593                 45 473                 25 326                43 738
                                                                                                              [9 448]                                           [13 242]                           

Dotterföretag                                                                                                 384                   1 108                      227                     988
                                                                                                                   [30]                                                  [12]                           

Koncernen totalt                                                                                    23 977                 46 581                 25 553                44 726
                                                                                                              [9 478]                                           [13 254]                           
                                                                                                                         

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR                                                                                             2016                                                2015
                                                                                                             Övriga                Klubb-                 Övriga                Klubb-
                                                                                                         anställda              direktör            anställda              direktör

Föreningen                                                                                               44 240                   1 233                 42 746                     992
Dotterföretag                                                                                              1 108                          0                      988                         0
Koncernen totalt                                                                                    45 348                   1 233                 43 734                     992
                                                                                                                         

Varken löner, andra ersättningar eller pensioner har utbetalats till styrelsen.                                                                                          
Av föreningens och koncernens pensionskostnader avser 275 tkr (175 tkr) klubbdirektör.                                                                     
Det finns per balansdagen inga förfallna skulder till anställda eller skattemyndighet.                                                                             
I noten angivna kostnader ingår spelares del i transfernetto utbetalt som lön. I resultaträkningen redovisas detta som en del av
transfernetto under nettoomsättning.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                             

Föreningen betalar och kostnadsför premier och/eller inbetalningar till av föreningen ägda kapitalförsäkringar och/eller pensionsde-
påer. I samband härmed utfäster föreningen pension inklusive löneskatt vilken skall vara lika stor som det belopp som föreningen
erhåller från kapitalförsäkringen/pensionsdepån. Kapitalförsäkringarna/pensionsdepåerna är pantförskrivna av föreningen till spela-
re/fotbollspersonal/fd spelare för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. Eftersom föreningen inte fritt disponerar över
tillgångarna i fråga och åtagandet för pensionsutbetalning samt skatter och avgifter inte kommer att överstiga det belopp som för-
eningen kan erhålla från depåer och försäkringar har utfästelsen och motsvarande tillgång nettoredovisats i årsredovisningen.          
                                                                                                                                                     

NOT 3: OPERATIONELL LEASING/HYRESAVTAL                    KONCERNEN                                                                                   
                                                                                                                 2016                                                                                    
                                                                                                                  TKR                                                        

Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen                                             5 518                                                                                    
Förfallotidpunkt inom 1–5 år från balansdagen                                       27 590                                                        
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen                                   34 905                                                                                    
                                                                                                              68 013                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                  

NOT 4: AVSKRIVINGAR ENLIGT PLAN                                                                 KONCERNEN                            IFK GÖTEBORG
                                                                                                                 2016                    2015                    2016                   2015
                                                                                                                  TKR                     TKR                     TKR                    TKR

Externa spelarförvärv                                                     se nedan             6 906                   9 158                   6 906                  9 158
Maskiner och inventarier                                                    3–8 år                735                      774                      735                     774
Byggnader och mark                                                    10–100 år                256                   1 242                      242                  1 185
                                                                                                                7 897                 11 174                   7 883                11 117
                                                                                                  

Avskrivningarna på övergångsersättningarna för externa spelarförvärv sker linjärt över kontraktstid och värdering av balanserade
spelarförvärv görs årligen enligt av Svenska Fotbollförbundet utfärdade anvisningar.                                                                                            
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NOT 5: EXTERNA SPELARFÖRVÄRV                                       KONCERNEN/IFK GÖTEBORG                                                      
                                                                                                                 2016                    2015                                                        
                                                                                                                  TKR                     TKR                                                        

Ingående anskaffningsvärde                                                                    30 057                 28 416                                                        
Inköp                                                                                                          2 739                 16 233                                                        
Försäljningar/ Utrangeringar                                                                     -2 175                -14 592                                                        
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde                                         30 621                 30 057                                                        
                                                                                                                         

Ingående avskrivningar                                                                          -13 767                -16 495                                                        
Årets av- och nedskrivningar                                                                    -6 905                  -9 158                                                        
Försäljningar/ Utrangeringar                                                                      1 180                 11 886                                                        
Utgående ackumulerade avskrivningar                                             -19 492               -13 767                                                        
                                                                                                                         

Utgående planenligt restvärde                                                             11 129                 16 290                                                        
                                                                                                                         
                                                                                                  

NOT 6: BYGGNADER OCH MARK                                                                        KONCERNEN                            IFK GÖTEBORG
                                                                                                                 2016                    2015                    2016                   2015
                                                                                                                  TKR                     TKR                     TKR                    TKR

Ingående anskaffningsvärde                                                                      5 232                 36 122                   4 832                35 722
Inköp                                                                                                                  -                           -                           -                          -
Uppskrivning                                                                                                     -                           -                           -                          -
Försäljningar / Utrangeringar                                                                       -510                -30 890                     -510               -30 890
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde                                           4 722                   5 232                   4 322                  4 832
                                                                                                                         

Ingående avskrivningar                                                                            -1 616                  -3 976                  -1 230                 -3 647
Årets av- och nedskrivningar                                                                       -256                  -1 242                     -242                 -1 185
Försäljningar / Utrangeringar                                                                        127                   3 602                      127                  3 602
Utgående ackumulerade avskrivningar                                               -1 745                 -1 616                 -1 345                 -1 230
                                                                                                                         

Utgående planenligt restvärde                                                               2 977                   3 616                   2 977                  3 602
                                                                                                                         
                                                                                                                         

NOT 7: MASKINER OCH INVENTARIER                                                               KONCERNEN                            IFK GÖTEBORG
                                                                                                                 2016                    2015                    2016                   2015
                                                                                                                  TKR                     TKR                     TKR                    TKR

Ingående anskaffningsvärde                                                                    11 659                 11 427                 11 044                10 812
Inköp                                                                                                          1 466                      232                   1 466                     232
Försäljningar / Utrangeringar                                                                       -831                           -                     -831                          -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde                                         12 294                 11 659                 11 679                11 044
                                                                                                                         

Ingående avskrivningar                                                                          -10 395                  -9 621                  -9 781                 -9 007
Årets avskrivningar                                                                                      -735                     -774                     -735                    -774
Försäljningar / Utrangeringar                                                                        649                           -                      649                          -
Utgående ackumulerade avskrivningar                                             -10 481               -10 395                 -9 867                 -9 781
                                                                                                                         

Utgående planenligt restvärde                                                               1 813                   1 264                   1 812                  1 263
                                                                                                                         

Årets investering avseende anläggande av hybridplan har reducerats med värdet av erhållna bidrag. Avskrivning kommer påbörjas
under 2017 när planen tagits i anspråk.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  

NOT 8: ANDELAR I KONCERNFÖRETAG                                                                                                                                            
Moderbolags innehav                                                                      Röstandel      Kapitalandel     Bokfört värde     Antal andelar
IFK Gbg Fotboll AB, 556661-8020 (Göteborg)                                          100%                  100%                   2 000                11 040
vinstandel transferavtal                                                                   Omsättning              Resultat       Eget Kapital                           
                                                                                                                       0                          0                   2 515                           
                                                                                                  

Dotterbolags innehav                                                                      Röstandel      Kapitalandel     Bokfört värde     Antal andelar
IFK Gbg Promotion AB, 556465-3003 (Göteborg)                                    100%                  100%                      200                  2 000
merchandise, butik profilartiklar                                                     Omsättning              Resultat       Eget Kapital                           
                                                                                                                9 374                      469                   3 384                           
                                                                                                                                                                                                             

Dotterbolags innehav                                                                      Röstandel      Kapitalandel     Bokfört värde     Antal andelar
IFK Gbg Sportsk.klinik AB, 556548-9142 (Göteborg)                               100%                  100%                      100                  1 000
rehab sportskador                                                                          Omsättning              Resultat       Eget Kapital                           
                                                                                                                       0                          0                      101
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NOT 9: ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG                                                                                                                                             
Moderbolags innehav                                                                      Röstandel      Kapitalandel     Bokfört värde                           
HB Alliansen Gamla Ullevi, 916842-9849 (Göteborg)                                 33%                    33%                          0                           
t.o.m. april 2014 minoritetsägare i arenabolag                                                                                                                                        
                                                                                                  

Gothenburg Association AB, 556729-5851 (Göteborg)                              10%                    10%                        10                           
skolverksamhet                                                                                                                                                                                        
Under året har aktieägartillskott om 90 tkr återbetalats.                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                         

NOT 10: UPPLUPNA KOSTNADER, FÖRUTBETALDA INTÄKTER                     KONCERNEN                                                        
                                                                                                                 2016                    2015                                                        
                                                                                                                  TKR                     TKR                                                        

Förutbetalda årskort                                                                                  6 022                   7 033                                                        
Förutbetalda medlemsavgifter och sponsorer                                           4 045                   4 495                                                        
Upplupna transferkostnader                                                                      9 077                   1 150                                                        
Upplupna sociala avgifter och semesterlöner                                           3 928                   4 281                                                        
Övrigt                                                                                                         5 354                   4 451                                                        
                                                                                                             28 426                 21 410                                                       
                                                                                                                         

I resultaträkningen redovisas upplupna transferskostnader som en del av transfernetto under nettoomsättning.                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  

NOT 11: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR                                                                    KONCERNEN                                                        
                                                                                                                 2016                    2015                                                        

INTÄKTER                                                                                                   TKR                     TKR                                                        
Publikintäkter                                                                                           36 483                 39 742                                                        
Sponsor- och reklamintäkter                                                                   38 815                 33 728                                                        
Sändningsrättigheter                                                                                 9 962                   8 633                                                        
Övrig nettoomsättning                                                                               2 929                   3 736                                                        
UEFA-ersättningar                                                                                   11 395                   4 380                                                        
Medlemsavgifter                                                                                        1 797                   1 666                                                        
Merchandise                                                                                              9 374                   9 454                                                        
Övriga rörelseintäkter                                                                               12 254                 10 710                                                        
                                                                                                           123 009               112 049                                                        
                                                                                                                         

KOSTNADER                                                                                                                                                                                          
Försäljnings- och materialkostnader                                                      -69 604                -58 852                                                        
Personalkostnader                                                                                 -69 506                -71 652                                                        
Avskrivningar och nedskrivningar av externa spelarförvärv                     -6 906                  -9 158                                                        
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar                            -991                  -2 016                                                        
Övriga rörelsekostnader                                                                                -28                       -68                                                        
                                                                                                          -147 035             -141 746                                                        
                                                                                                                         

ÖVRIGT                                                                                                                                                                                                   
Vinst vid försäljning av andelar i koncernföretag                                              0                 13 068                                                        
Vinst vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar - spelare      30 822                 20 788                                                        
Finansiella intäkter                                                                                            0                          0                                                        
Finansiella kostnader                                                                                   -778                  -1 350                                                        
Skatt                                                                                                            -198                     -330                                                        
                                                                                                  

ÅRETS VINST/FÖRLUST                                                                         5 820                   2 479                                                        
                                                                                                                         

SPELARÖVERGÅNGAR                                                                                                                                                                         
Fordringar per balansdagen                                                                    17 723                           -                                                        
Skulder per balansdagen                                                                              845                   2 813                                                        
                                                                                                  

AGENTARVODEN                                                                                                                                                                                   
Utbetalda arvoden till agenter och scouter                                             12 923                   5 497                                                        
                                                                                                  

CHECKKREDIT                                                                                                                                                                                      
Limit 5 mkr                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                             

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE                                                                                                                                               
Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor.                                                                 



FORTSÄTTNING NOT 11: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR            
INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR INOM KONCERNEN                                                                                                                         
Av koncernens intäkter avser under 2016 0 kr (647 tkr) intäkter fakturerade från IFK Göteborg (moderförening) till intresseföretaget
Gothenburg Association AB.                                                                                                                                       
Av IFK Göteborgs (moderförening) kostnader avser under 2016 113 tkr (138 tkr) kostnader för biljetthantering. Dessa kostnader är
fakturerade från koncernföretaget IFK Göteborg Promotion AB till IFK Göteborg.                                                                                 
IFK Göteborgs (moderförening) fordringar hos koncernföretag framgår av balansräkningen samt på nästa sida. De är inte till 
någon del osäkra.                                                                                                                                                                                    
IFK Göteborg har inte haft några kostnader eller nedskrivningar på grund av transaktioner med intresse- eller koncernföretag.        
                                                                                                  
                                                                                                                 2016                    2015                                                        

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG                                                TKR                     TKR                                                        
IFK Gbg Promotion AB, 556465-3003                                                       1 011                   2 326                                                        
IFK Gbg Sportskadekliniken AB, 556548-9142                                                -                           -                                                        

FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG                                                                                                                                            
HB Alliansen Gamla Ullevi, 916842-9849                                                          -                           -                                                        
Gothenburg Association AB, 556729-5851                                                      0                      110                                                        

                                                                                                                              KONCERNEN                                                        
                                                                                                                 2016                    2015                                                        
                                                                                                                  TKR                     TKR                                                        

KORTFRISTIGA SKULDER ANSTÄLLDA                                                  626                   3 313                                                        

KORTFRISTIGA SKULDER SKATTEVERKET                                                                                                                                      
Punktskatt/Reklamskatt                                                                                  34                        16                                                        
Personalens källskatt                                                                                 1 203                   2 158                                                        
Mervärdesskatt                                                                                             555                   1 654                                                        
Särskild löneskatt pensionskostnader                                                          990                      674                                                        
Övriga skatteskulder                                                                                     352                      330                                                        
Erlagd F-skatt                                                                                              -914                     -585                                                        
Arbetsgivaravgifter                                                                                     1 276                   1 560                                                        
SUMMA                                                                                                     3 496                   5 807                                                        
                                                                                                                         

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER                                                       4 527                   4 310                                                        

OFFENTLIGA BIDRAG                                                                                                                                                                           
Föreningen har under året erhållit offentliga bidrag om 1 028 TKR.                                                                                                       

DEL AV FRAMTIDA TRANSFERVINSTER                                                                                                                                            
Det finns 8 stycken spelare där andelar av eventuella framtida transfervinster skall vidare till annan klubb:                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  

Inget väsentligt har hänt efter bokslutsdatum som påverkar ekonomin.                                                                                                
                                                                                                                                                                                 

Göteborg den 20 februari 2017                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             

Frank Andersson                                        Mats Engström                                           Olof Myhrman                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             

Jakob Andreasson                                     Cecilia Andersson                                      Andreas Johansson                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             

Mats Ahdrian                                              Mikael Kjellström                                                                                                                 

Vår revisionsberättelse har avgivits 23 februari 2017                                                                                                                              
                                                                
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 

Jonas Jonasson                                          Jerry Carlsson                                                                                         
auktoriserad revisor                                                                                                                                                                                 
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Spelare 1: 15%                
Spelare 2: 15%                

Spelare 3: 10%                
Spelare 4: 15%                

Spelare 5: 20%                
Spelare 6: 15%                

Spelare 7: 20%                
Spelare 8: 10%
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i 
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg
Org.nr. 857200-8541

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för Id-
rottsföreningen Kamraterna Göteborg för
år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovis-

ningen och koncernredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av föreningens och
koncernens finansiella ställning per den
31 december 2016 och av dess finansiel-
la resultat för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernre-
dovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Revisorernas ansvar
enligt denna sed beskrivs närmare i av-
snitten "Den auktoriserade revisorns an-
svar" samt "Den förtroendevalde revi-
sorns ansvar". Vi är oberoende i förhål-
lande till föreningen och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad revisor har fullgjort mitt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har in-

hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för år 2015 har utförts
av en annan revisor som lämnat en revi-
sionsberättelse daterad 24 februari 2016
med omodifierade uttalanden i Rapport
om årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den 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

och koncernredovisningen ansvarar sty-
relsen för bedömningen av föreningens
och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan på-

verka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera föreningen, upphöra med verk-
samheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt Inter-
national Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen och koncernre-
dovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA an-

vänder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
■ identifierar och bedömer jag riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckli-
ga 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, ef-
tersom oegentligheter kan innefatta age-
rande 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 redo-
visningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens uppskattningar i re-
dovisningen och tillhörande upplysningar.
■ drar jag en slutsats om lämpligheten i
att styrelsen använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-

visningen och koncernredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvi-
vel om föreningens och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsbe-
rättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden
göra att en förening och en koncern inte
längre kan fortsätta verksamheten.
■ utvärderar jag den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen och koncernredo-
visningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
■ inhämtar jag tillräckliga och ändamåls-
enliga revisionsbevis avseende den fi-
nansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att
göra ett uttalande avseende koncernre-
dovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernre-
visionen. Jag är ensamt ansvariga för
mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om

bland annat revisionens planerade om-
fattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisio-
nen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revi-
sionslagen och därmed enligt god revi-
sionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsre-
dovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen har vi även ut-
fört en revision av styrelsens förvaltning
för Idrottsföreningen Kamraterna Göte-
borg för år 2016.
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RAMBUDGET 2017
Vid årsmötet 2016 beslutades utifrån en inlämnad motion att
föreningen i förvaltningsberättelsen ska inkludera en rambud-
get för det kommande verksamhetsåret. Målsättningen är att
öka möjligheten för föreningens medlemmar att vara väl infor-
merade kring föreningens ekonomi samt göra det möjligt att
vid årsredovisningen 2017 jämföra det ekonomiska utfallet i
förhållande till uttalade mål.

Styrelsen bifogar nedan en rambudget för 2017 utifrån den re-
dovisningsform som används i resultaträkningen. Rambudge-
ten avser hela koncernen.

Göteborg den 20 februari 2017
Styrelsen IFK Göteborg

                                                                                                                                                          KONCERNEN                           
                                                                                                                                         Budget              Resultat             Resultat
                                                                                                                                             2017                    2016                   2015
                                                                                                                                              TKR                     TKR                    TKR

RÖRELSENS INTÄKTER                                                                                                                                                                       
Nettoomsättning                                                                                                                 120 595               153 831              132 684
                                                                                                                                        120 595               153 831              132 684
                                                                                                                                                                                 

RÖRELSENS KOSTNADER                                                                                                                                                                   
Externa kostnader                                                                                                              –53 873               –69 323               –58 920
Personalkostnader                                                                                                             –58 560               –69 506               –71 652
Övriga sektioner, netto                                                                                                                  0                    –309                     154
Avskrivningar och nedskrivningar av spelarförvärv                                                              –7 073                 –6 906                 –9 158
Avskrivningar byggnader och mark                                                                                         –242                    –256                 –1 242
Avskrivningar inventarier                                                                                                         –217                    –735                    –774
                                                                                                                                      –119 965             –147 035             –141 592
                                                                                                                                                                                 

RÖRELSERESULTAT                                                                                                               630                   6 796                 –8 908

                                                                                                                                                     
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR                                                                                                                             
Vinst vid försäljning av andelar i koncernföretag                                                                          0                          0                13 068
Räntenetto                                                                                                                               –630                    –778                 –1 351
                                                                                                                                                                                 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER                                                                                0                   6 018                  2 809

                                                                                                                                                     
SKATTER                                                                                                                                                                                                
Skatt på årets resultat                                                                                                                   0                    –198                    –330
                                                                                                                                                                                 

RESULTAT                                                                                                                                    0                   5 820                  2 479

Vi tillstyrker att föreningsstämman be-
viljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet "Revi-
sorns ansvar". Vi är oberoende i förhål-
lande till föreningen och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvalt-
ningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om

ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-
gon försummelse som kan föranleda er-
sättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-

kerhet, men ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-
der eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god

revisionssed i Sverige använder den auk-
toriserade revisorn professionellt omdö-
me och har en professionellt skeptisk in-
ställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och

övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens si-
tuation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär-
der och andra förhållanden som är rele-
vanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg den 23 februari 2017

Jonas Jonasson, Auktoriserad revisor

Jerry Carlsson, Lekmannarevisor
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