
 

 
 

 
 

RONNEBY BOLLKLUBB 
 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 
 

RBK:s styrelse avger härmed följande berättelse 
för 2020 års verksamhet. 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Magnus Hindrikson Ordförande 
Pernilla Svanberg Vice ordförande 
Pär Törngren Herrsektion/Kassör 
Håkan Hellblad Ungdomssektionen  
Pia Santesson Damsektionen 
Mikael Håkansson Styrelseledamot 
Lennart Petersson Tjänstgörande sekreterare 
  
 
Revisorer har varit Rune Eriksson och Arne Bertilsson med Olle Törngren 
som suppleant. 
 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten samt ett antal 
arbetsmöten med inriktning mot ekonomi och utveckling av föreningens 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPORTSLIGT 
 
För mer detaljer i beskrivning av verksamheten vill vi som tidigare år 
hänvisa till herr-, dam och ungdomssektionernas egna 
verksamhetsberättelser. Detta gäller även Team RBK. 
 
Våra representationslag på dam och herrsidan spelade under 2020 i div 2 
respektive div 3. Damerna slutade på en fin sjätteplats. Herrarna kom sist i 
sin division 3 serie och kommer att spela i division 4 under 2020.  
  
Både dam och herrtruppen består till stor del av unga spelare och har en 
stor utvecklingspotential för framtiden.  
 
På ungdomssidan kan vi återigen stolt konstatera, att RBK har en i vida 
kretsar erkänd verksamhet, som är stor och bred.  
  
Vår ledarstab lägger ner ett fantastiskt arbete och vi känner stor tacksamhet 
över det engagemang som våra ledare har i umgänget med alla ungdomar 
och föräldrar.  
 
Deltagande i cuper kommer även fortsättningsvis att premieras som en viktig 
del inte bara sportsligt utan framför allt sett ur det sociala perspektivet. 
 
Alla våra ledare oavsett position och ställning i organisationen gör ett 
fantastiskt arbete för Ronneby BK. Utan deras engagemang och kompetens 
hade inte föreningen kunnat verka på det sätt som vi gör idag. 
 
 

TEAM RBK 
 
Under flera år har vi haft stora framgångar med denna verksamhet. Som 
första förening i länet startade vi upp 2006. 
Träningar har bedrivits under hela säsongen med drygt 24 spelare. 
Ett speciellt stort o varmt tack till Bodil Landbris och Joakim Cederberg som 
lägger ner ett enormt arbete i denna verksamhet. 
Ronneby BK är en förening för alla och ledarteamet bakom denna grupp gör 
ett fantastiskt bra jobb. 
 
 
SIGGE LÖFGRENS MINNESFOND 
 
Sigge Löfgrenpriset har sedan 2005 delats ut till två förtjänstfulla 
medlemmar i föreningen, en kille och en tjej.  
2020 gick detta pris till Clara Ahlkvist och Nisse Ekström. 
Ett stort grattis till en alldeles speciell utmärkelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi 2020: 
 
År 2020 blev tyvärr även ekonomiskt ett väldigt annorlunda år.  
Föreningen drabbades av ett stort intäktsbortfall på grund av den rådande 
pandemin. Vi blev av med våra intäkter vid matcher såsom entré, försäljning 
och lotter m.m.  
Våra sponsorer blev även de hårt drabbade ekonomiskt vilket gjorde att de 
inte hade möjligheten att gå in med samma ekonomiska stöd till RBK som 
åren innan. 
Arrangemangen som vi alltid hjälper till med blev inställda såsom Nostalgia, 
Tosia Bonnadagarna, MAXI-cup m. m och vi kunde ej heller sälja Bingolotter 
på MAXI på grund av smittrisken.   
 
En hel del bidrag skapades av de styrande i stat och kommun som till viss 
del hjälpte till att hålla likviditeten i balans. Styrelsen fick dessutom dra ned 
på en hel del kostnader relaterade till vår fotbollsverksamhet för att få året 
att gå runt. 
 
Året slutade med ett överskott på hela kr 83,91.  
Den totala omsättningen blev kr 2 132 235 (f.å.2 698 163).  
Statliga och kommunala bidrag för covid-19 under år 2020: 
Tillväxtverket korttidsarbete:  136 077:- 
RF Kompensationsstöd  58 000:- 
Kommunen Kompensationsstöd 105 255:- 
Sparbanken Eken   10 000:- 
Totalt: 309 332:- 
 
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med att få ekonomin att gå ihop under 
året. 
 
MARKNADS- OCH PR-KOMMITTÉN 
 
Sponsorverksamheten är en mycket viktig del för att klara vår ekonomi. 
Utan ett rejält stöd från företag, organisationer och enskilda sympatisörer 
kan vi inte bedriva verksamheten på den nivå som vi nu gör och ej heller 
utveckla i den riktning vi har stakat ut. Trots en hård konkurrens om 
pengarna och ett hårdnande samhällsläge i allmänhet och coronaläget i 
synnerhet tror vi att vi även fortsättningsvis kan bibehålla våra goda 
relationer till våra sponsorer och förhoppningsvis i vissa fall utöka 
engagemanget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SLUTORD 
 
Ronneby Bollklubb har sin huvudsakliga tränings och matcharena på 
Brunnsvallen. Vi har verksamhet med herr-dam-pojk-flicklag och Team RBK 
i full gång under tidig vår till sen höst. Det är underbart att följa all den 
aktivitet som bedrivs på våra fotbollsplaner. I RBK är alla välkomna att spela 
och träna fotboll. Det är med stolthet vi kan konstatera att vi är kommunens 
största och bredaste fotbollsförening.   
  
Både på dam och herrsidan har vi många unga lovande spelare som under 
2020 spelade i våra andralag och gjorde det på ett imponerande sätt, där 
finns mycket fotbollsframtid bland dessa unga killar och tjejer. 
På ungdomssidan så har vi en stor verksamhet både på flick och pojksidan. 
De har under året deltagit i seriesammandragningar, seriespel, cuper, dm 
och träningsdagar. Energin bland dessa spelare är fantastiskt, full fokus och 
så mycket glädje som de sprider runt sig.  
Under året som gick har vi aktivt jobbat mer att utveckla vår förening både 
sportsligt och ekonomisk. När vi tittar framåt mot 2021 ser vi att vi måste 
lägga stor fokus på ledarrekrytering och rekrytering av organisationsledare. 
Vi har spelare från åldern 4 år upp till 50+ i gång i våra träningsgrupper. 
Ekonomin är stabil och vi går in i 2021 med positiva känslor och 
förhoppning om ett lyckosamt fotbollsår.  
 
Vi vill från styrelsens sida rikta ett stort tack till vår kanslist Lennart 
Petersson som gör ett jättejobb med föreningens alla uppgifter. Lennart 
betyder oerhört mycket för vår förening. 
 
Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla tränare, ledare och övriga 
medhjälpare, föräldrar, supporters och alla ni som ger oss förutsättningar 
att driva föreningen framåt i en positiv anda 
 
Ronneby 2021-04-07 
 
 
 
 
……………………………… ……………………………… …………………………… 
Magnus Hindrikson Pernilla Svanberg Pia Santesson  
 
 
 
 
……………………………… ……………………………… …………………………… 
Mikael Håkansson Håkan Hellblad Pär Törngren 
 
 
  
   
 


