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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 Ordförande Ronny Jansson Ledamot Åke Svensk 

 Vice ordförande Kent Eriksson Ledamot Ulla Britt Hägerström (tom 221218) 

 Ledamot Per Björling Ledamot Nicolas Köllerstedt 

MÖTEN 

Under verksamhetsåret hölls 12 protokollförda möten. Av dessa var två föreningsmöten, Årsmötet hölls på 

Arkadien den 31/3 då 15 medlemmar närvarade. Halvårsmötet besöktes av 9 medlemmar när det genomfördes 

den 27/10.  

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar i föreningen var under 2022 643 st.  

ANSTÄLLD PERSONAL 

Kansli Anders Lindberg  (1/1-tid) 

 Jennifer Lundborg Larsson (1/1-tid) 

Vaktmästare Leif Sporrong (1/1-tid) 

 Mats Högström  (timanställd)  fram t.o.m 11 juli 2022. 

 Conny Hammenborg (timanställd) 

 Kim Sporrong (timanställd) 

EKONOMI 

Huvudstyrelsen redovisar en årsförlust om 413 618 kr för verksamhetsåret 2022. I resultatet är den interna 

fördelning av tidigare erhållna coronabidrag inkluderat vilket påverkar resultatet negativt med 300 000 kr.  

Exkluderas dessa pengar gjorde sektionen en årsförlust på 113 618 kr. Det är ett väldigt bra resultat sett till 

omständigheterna som rått med skyhöga energipriser och ökade priser på livsmedel. Elkostnaden ökade under 

2022 med drygt 700 000 kr jämfört med 2021 som även det var ett år med väldigt höga elpriser. Sammanlagt 

har elkostnaden ökat med omkring 1 000 000 kr i jämförelse med den snittkostnad som föreningen haft under 

tidigare år.  

Glädjande nog ökade intäkterna för sektionen med drygt 1 400 000 kr jämfört med föregående år, coronabidrag 

exkluderat. Det är till stor del en följd av att lägerverksamheten åter kunde bedrivas i normal omfattning.  

 

Rimbo Idrottsförenings samlade resultat för huvudstyrelsen, ishockeysektionen och fotbollssektionen, redovisar 

en årsvinst om 20 619 kr. 

För fullständig ekonomisk redovisning hänvisas till resultat- och balansräkning.  
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2022 inleddes med en kraftig ökning av antalet coronafall i samhället under januari och det fanns en stor rädsla 

för att året skulle påverkas av restriktioner och nedstängningar likt tidigare år. Men ganska snart stod det klart 

att den värsta tiden låg bakom oss och under våren hävdes restriktionerna så verksamheten kunde återgå till det 

normala. Det innebar att lägerverksamheten kunde bedrivas som innan pandemin och att de stora arrangemang 

som föreningen arrangerar äntligen kunde genomföras igen.  

CORONASTÖD 

Under 2020 och 2021 erhöll föreningen bidrag för att täcka de förluster som coronapandemin inneburit när 

verksamheten inte kunnat bedrivas normalt och arrangemang blivit inställda. Föreningen har drabbats hårt av 

pandemin och inte minst huvudstyrelsen som till stor del stod med samma fasta kostnader under pandemin som 

innan när intäkterna kraftigt minskade.  

Huvudstyrelsen beslutade vid styrelsemötet den 2 juni 2022 att fördela ut en mindre del av de bidrag som 

föreningen erhållit till sektionerna. Fotbollssektionen erhöll 200 000 kr vilket motsvarade den ekonomiska 

konsekvens som sektionen lidit när intäkter och kostnader jämfördes. Ishockeysektionen erhöll 100 000 kr i 

kompensation.  

UTHYRNING 

Under året har uthyrnings- och lägerverksamheten kunnat återgå till det normala. Efter två år med restriktioner 

var intresset för att ordna läger stort och intäkterna för logi ökade under året med drygt 41% jämfört med 2021.  

Även de stora återkommande kunderna Hockey Camp Sweden (V.27–29) och Uppsala Skridskoklubb (V.25–

26) gladdes åt att kunna genomföra sina sommarläger utan restriktioner och fler antal övernattningar.  

NORRTÄLJE KOMMUN – HYRA AV IP ARKADIEN. 

Skolor på orten har under året nyttjat idrottsplatsen dagtid för fotboll, friidrott samt skridskoåkning likt tidigare 

år. Det avtal som tecknades under 2018 med Norrtälje Kommun löpte även över 2022. 

BIDRAG NORRTÄLJE KOMMUN 

Under 2022 fick Rimbo IF anläggningsbidrag från Norrtälje Kommuns Kultur- & Fritidsnämnd på 1 100 000 

kr. Under årets sista månader beslutade kommunfullmäktige att ett extra anläggningsbidrag skulle betalas ut för 

att hjälpa föreningarna efter några tuffa år med coronapandemi och sedermera även skenande elpriser. Det extra 

bidraget motsvarade 15 % av erhållet anläggningsbidrag, för Rimbo IFs del innebar det 165 000 kr. Ett 

välbehövligt och tacksamt mottaget stöd från kommunen.  

Det investeringsbidrag på 150 000 kr som föreningen beviljades 2021 för belysning av aktivitetsytan och 

löparbanorna kring A-planen betalades ut under 2022 när projektet hade slutförts.  
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BÅLBROHALLEN 

I Bålbrohallen märktes en stor skillnad i antalet bokningsförfrågningar efter att restriktionerna hävdes. Att ordna 

barnkalas i hallen har blivit populärt och antalet ökar stadigt. Utöver de som återkommande nyttjar hallen, 

föreningens egna fotbolls- och ishockeylag och bordtennissektion och Räddningstjänstens personal, så bodde 

ett tjeckiskt juniorlandslag i orientering i hallen under två veckors tid den gångna sommaren.  

Under året har ny ledbelysning installerats i hallen. Föreningen erhöll bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser 

för investeringen.  

MULLEVALLEN & SKARSJÖPLAN 

Rimbo IF har fortsatt haft ansvar för skötsel och uthyrning av de kommunala planerna Skarsjöplanen och 

Mullevallen. Viby Friskola har under året använt Skarsjöplan i samband med sina idrottslektioner.  

Norrtälje Kommun tog i februari över de el abonnemang som föreningen tidigare bekostat för de båda 

kommunala planerna.  

IDROTTSLIGT 

ISHOCKEY  Säsongen 2022–2023 har sektionens aktiva lag utöver A-laget varit; Team 11/12, Team 

13/14 samt gruppen i hockeyskolan. 

DAMFOTBOLL 2022 spelade damlaget i div I Norra Svealand, den serien drog man sig dock ur under juni 

månad pga. spelarbrist. Övriga dam- & flicklag under 2022 har varit; Dam 2 i div. III, F06/07 (samarbete med 

BKV Norrtälje), F08-11, F12/13. F14/15 och F16 som startades under våren. 

HERRFOTBOLL Säsongen 2022 återstartades herrlaget, det slutade med en serieseger i div VIII Ö. Övriga 

herr- & pojklag under 2022 har varit; P06/07, P08, P10, P11/12, P13, P14, P15 och P16 som startade under 

våren. 

För utförligare redovisning av Rimbo IF fotbolls- och ishockeysektioners verksamheter under 2022 hänvisas 

till respektive sektions verksamhetsberättelse. 

BORDTENNISSEKTIONEN 

Under året har sektionen bedrivit motionsverksamhet med träningar i Bålbrohallen på tisdagskvällar mellan 

18.00-19.30. Sektionens verksamhet är av så liten omfattning att ekonomin ej redovisas separat, den inkluderas 

därför i huvudstyrelsens redovisning. 
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UTVECKLING AV ARKADIEN 

Under året har, förutom den nya belysningen i Bålbrohallen som nämnts tidigare, en ny ledbelysning monterats 

kring löparbanorna och A-planen för att möjliggöra träning på dem även efter att mörkret lagt sig. Investeringen 

möjliggjordes tack vare bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtälje kommun. Tanken är att 

belysningen ska styras automatiskt så att även allmänheten har möjlighet att nyttja våra fina löparbanor kvällstid, 

med dagens elpriser har föreningen dock valt att hålla belysningen släckt tills vidare.  

Det lilla gym som finns på anläggningen fick sig ett litet men välbehövligt ansiktslyft under slutet av året. Även 

en del investeringar som inte syns utåt har gjorts för att säkra kylanläggningen, bland annat har kompressor och 

en vattenpump bytts ut.  

SLUTORD 

Inför 2023 är vi försiktigt optimistiska, även om det gångna året inte präglades av en pandemi fanns stora 

svårigheter för vår förening både sportsligt och ekonomiskt. För huvudstyrelsen så har de skenande elpriserna 

och inflationen slagit hårt, något som tyvärr inte ser ut att ljusna under det kommande året. Tack vare den stabila 

ekonomiska grund som byggts upp under lång tid kan föreningen tackla dessa svårigheter och fortsätta driva 

både anläggningen och vår idrott framåt.  

 

 

Huvudstyrelsen vill rikta ett stort tack till de styrelsemedlemmar, personal, ledare, spelare 

samt alla övriga personer som under 2022 engagerat sig i Rimbo IF:s verksamhet på ett 

eller annat sätt.  

Ett stort tack även till de företag som stödjer föreningens verksamhet genom att vara 

sponsorer, ert bidrag är viktigt!  

Tack! 

 

i februari 2023 

Rimbo Idrottsförening 

Huvudstyrelsen 


