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ÅRSBERÄTTELSE
Södertälje Sportklubb bildades 1902 och har sedan dess verkat 
för att få Södertäljes medborgare i  rörelse i  en mängd
olika idrotter.  Föreningens A-lag har vunnit 7 SM-guld sedan 
hockeysektionen etablerades 1925.  SSK:s idrottsverksamhet  
består i  dag av ishockey och konståkning. Totalt  är cirka 500 
barn,  ungdomar och seniorer aktiva i  föreningen. Den kom-
mersiel la verksamheten omfattar bl .a .  matchevent ,  
restaurang, konferenser och externa event.

UPPDRAG

Södertälje Sportklubb bidrar aktivt t i l l  att barn,  ungdomar och 
vuxna får utöva och engagera sig i  idrott vi lket ger välbef  in-
nande, motion,  positiva hälsoeffekter och social  samvaro för 
boende i  Södertälje med omnejd.  Södertälje Sportklubb bidrar 
också ti l l  att förstärka Södertäljes och Södertälje kommuns 
varumärke samt verkar för att vara en omsorgsfull  lokal aktör 
som är starkt bidragande ti l l  lokalsamhällets utveckling och 
välmående.

SSK:S KÄRNVÄRDEN: HÄLSA, MOD OCH KRAFT

HÄLSA  –  Föreningen ska sätta Södertäljes medborgare i  
rörelse och f  rämja lokalsamhällets hälsa både på individ- och  
samhällsnivå.  Al la verksamma medlemmar skall  föregå med 
gott exempel.  I  vår verksamhet ska vi  bidra ti l l  en sund och  
aktiv l ivssti l  hos individen såväl under som efter den aktiva 
tiden i  verksamheten. En SSK:are är al lt id en god förebild.

MOD  –  Föreningen ska genomsyras av en strävan efter att 
komma f  ramåt och uppåt .  Vi  är inte rädda för att testa nytt ,  
att våga sätta höga mål och prova nya vägar för att komma dit .  
Vi  vågar stå upp för varandra och vara uthåll iga i  vår strategi .  
En SSK:are är al lt id en person som vågar.

KRAFT  –  Föreningen verkar mot enighet och strävar efter att 
skapa en kultur som svetsar samman alla delar i  verksamheten  
ti l l  en gemensam positiv kraft där al la känner delaktighet och 
tar ansvar för helheten. SSK gör mig ti l l  en stark individ,  och  
mitt lag gör mig ännu starkare.  En SSK:are är aldrig ensam.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Jag tillträdde som ordförande sommaren 2019 och jag måste säga att det varit ett my-
cket spännande och intensivt år som avslutades på ett mycket märkligt sätt som en 
konsekvens av pandemin som påverkar oss alla på olika sätt och därmed självklart också 
idrotten. I skrivande stund förbereder vi oss som bäst för kommande säsong och det 
innebär att vi som förening måste vara beredda på en fortsatt oviss framtid men trots det 
förbereder vi oss på att komma starkare ut som förening när vi är förbi pandemin och det 
gäller både som organisation såväl som ekonomiskt. Året som gått har också känneteck-
nats av hög aktivitet och mycket bra samarbete i styrelsen.

Året som gick kan ses som ett år som präglades av stor omställning men sammantaget 
känner jag att vi står starkt rustade framåt trots ett svagt ekonomiskt resultat på grund av 
pandemin. Ett redovisat negativt resultat av -1.5MKr påverkas negativt av Covid 19 effek-
ter vilket är drivet inte bara av uteblivna matcher utan även stor negativ påverkan på vår 
restaurang och konferensverksamhet. Årets resultat innehåller också vissa kostnader som 
under året upptäcktes men i praktiken var hänförliga till tidigare bokföringsår. Utan nega-
tiva Covid 19 effekter hade vi precis klarat de gamla kapitalkraven för HockeyAllsvenskan. 

Vi har en ny organisation på kansliet under ledning av vår nya klubbdirektör Robert An-
dersson - förra årets viktigaste rekrytering. Vi har också återinsatt sportchefsrollen vilket 
var ett av löftena vid förra årsmötet. Vi har sett över och justerat vår sportsliga 
organisation för att än bättre bygga en organisation som syftar till att fostra och utveckla 
våra spelare och aktiva på alla nivåer i klubben. 

Vi har i dag ca 500 aktiva i klubben inom ishockey och konståkning. Av dessa är drygt 100 
tjejer och det är fantastisk hur snabbt vi får fler tjejer till sporten och klubben. Vi tog under 
året också stora steg med båda våra A-lag och även om damerna inte tog sig hela vägen 
till kval så var det en bra prestation med små marginaler i ett par matcher som avgjorde i 
slutändan. Herrlaget hade en mycket stark andra halva av säsongen då också ledningen 
av laget togs över av Dennis Bozic och Nichlas Falk. Vi inte bara de sportsliga resultaten 
utan även sammanhållningen och energin kring hela truppen. Jag har en stark tro att 
framgång enklare kommer hos team där ledarna har förmågan att skapa en positiv en-
ergi kring sina team. Vi har nu en mycket bättre stomme att bygga vidare på inför kom-
mande säsong i många delar av klubben.

Vår målsättning är att bli en ännu starkare samlande kraft för vår region och en bra sa-
marbetspartner för andra klubbar i regionen. Om man väljer att elitsatsa ska Södertälje SK 
den naturliga målsättningen för alla aktiva och på resan dit ska vi vara en utvecklande 
klubb för alla nivåer från Tre Kronors skridskoskola, konståkning, ny på is eller alla våra 
aktiva lag oavsett om det är att spela bara för att det är roligt eller elitsatsning.

Vi tar nu sats mot en ny säsong där osäkerheten kommer vara större än någonsin tidigare 
och vi gör vårt yttersta för att förbereda oss på alla eventualiteter. Vi vill att alla delar av 
organisationen ska ta ett steg framåt under säsongen som kommer.

2019/2020 var ett sammantaget bra år och som förening tog vi många viktiga steg. Jag vill 
tacka er alla för ert enorma engagemang:

• Fans, supportrar, partners och sponsorer som stöttat klubben under året

• Södertälje kommun för ett mycket bra samarbete
• Funktionärer, ledare och aktiva för all er tid i klubben och att ni bär klubbmärket med 

stolthet

• Gamla SSK och Supporterklubben för engagemang, stöttning och bra dialog
• Till våra medarbetare som under klubbdirektör Robert Anderssons ledning gör ett 

fantastiskt arbete

• Till styrelsens ledamöter

Christer Åberg

Ordförande
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KLUBBDIREKTÖREN HAR ORDET

Det var aldrig någon tvekan när frågan kom att få vara med i processen som en av kan-
didaterna till ny klubbdirektör i SSK. Resan i basketens tjänst kändes komplett för mig 
efter de magiska SM-finalerna i Scaniarinken våren 2019. 

En förutsättning för mig i processen för att skapa trovärdighet i ny organisation, och 
även en tydlig ambition hos den till stora delar nykomponerade styrelsen, var att stärka 
den sportsliga organisationen med bl a en sportchef. Att det blev Mikael Samuelsson, 
som initialt hade den sportsliga portföljen i styrelsen som antog utmaningen att bli 
sportchef känns helt rätt.

Under hösten träffade jag kollegor, partners, eldsjälar, legendarer, med flera för att skapa 
mig en bild av nuläget i klubben. Det var en lite schizofren tillvaro med en fot i SBBK och 
en i SSK innan jag formellt började i SSK kring årsskiftet. 

Parallellt med min informella introduktion under hösten drog det sportsliga igång och 
herrlaget fick det inte riktigt att fungera fullt ut. Det är många delar som ska kugga i och 
bidra så ingen enskild person, spelare eller ledare, bar ensam ansvaret. Det är lagidrott. 
Men analysen av den resultatmässigt tunga starten gjorde att klubben beslutade sig för 
att formera om styrkorna något. Laget gjorde ett antal rekryteringar, lånade in unga 
spelare samt förändrade i tränarstaben. Huvudtränare Ulf Lundberg fick lämna och 
Nichlas Falk och Dennis Bozic fick ta ett delat huvudansvar. Resultatet av förändringarna 
lät vänta på sig under en omställningstid men när den sportsliga vändningen kom var 
transformationen märkbar och uthållig. Laget avslutade den senare delen av säsongen 
som seriens tredje bästa lag och med en skön medvind in i slutspelsserien. Väl där 
startade laget med en vinst i en svängig match och sen…..

SSK Dam hade en stabil säsong där ett par avgörande matcher gjorde att man precis mis-
sade kvalspelet. SSK Dam är nu etablerat i toppen på division 1 och ett arbete har inletts i 
klubben för att öka fokus på den här delen av verksamheten.  Flickverksamheten i SSK är 
en av Sveriges största med lag i alla årskullar. 

J20 slutade på åttonde plats i Superelit och var redo och optimistiska inför en tuff 
avslutning på säsongen när den avbröts. Laget var yngre än på många år och säsongen 
får ses som en investering för framtiden.  J18 slutade fyra i Allsvenskan södra. Det ska bli 
spännande att följa juniorernas framfart kommande säsong.

SSK Ungdom har under den gångna säsongen bestått av flick- och pojkverksamhet från 
yngsta utövare födda 2014 upp till utövare födda 2004. SSK Ungdoms 
ishockeyverksamhet har haft totalt ca 450-500 deltagare fördelade ifrån U 16 till Hockey-/
Skridskoskolan inklusive flicklag och konståkare. I de flesta årgångarna har det funnits 
mellan 30-35 aktiva vilket möjliggjort en bra bredd i verksamheten.

Konståkningsverksamheten har under säsongen fått en liten tillväxt, klubben hade 23  
åkare i olika åldrar. Åkarna hade tränat samt förberett sig för tävlingar genom tester och 
uppvisningar. När det sedan blev dags för tävlingsperioden så blev den inställd p.g.a. 
Konståkningen bedriver även en skridskoskola på söndagar med ca 30 deltagare.
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Det stora engagemanget från tränare och ledare som gör ungdomsverksamheten möjlig 
är fantastisk och ovärderlig. Stort tack! 

Ekonomiskt har det varit ett tufft år där vi hade förhoppningar om ett realistiskt antal nya 
partnersamarbeten och i vissa befintliga samarbeten få ökade intäkter samt att kunna 
bibehålla biljettintäkterna. Det har dessvärre inte lyckats. Vissa projekt såsom Skoda Tro-
phy och Hockeymanifestationen överträffade förväntningarna vilket är glädjande och pro-
jekt vi ska fortsätta utveckla. Exempelvis kommer Skoda Trophy till nästa säsong utvidgas 
till att innehålla sex lag, varav fyra från SHL. 

Kostnaderna har legat i nivå med budget och de förändringar som gjordes under säson-
gen har i stort sett kunnat göras inom ramen för de budgeterade kostnaderna. Med ett 
knivigt ekonomiskt läge redan innan coronautbrottet i världen så blev det inte lättare 
ekonomiskt efter och utfallet för året kommer bli en förlust på i storleksordningen 1,5 mkr. 

Åtgärder är vidtagna och bl a är personalen, spelartrupp och tränare permitterade. Kom-
munen har på ett förtjänstfullt sätt gått in och stöttat klubben ekonomiskt med nedsät-
tning av avgifter och hyra samt bidrag för ökade öppettider i vilket temporärt gett 
arbetsro. De positiva effekterna av åtgärderna kommer dock inte bara räkenskapsåret 
19/20 utan även på kommande säsong. 

I skrivande stund är de osäkerheterna fortfarande påtagliga vad gäller spel eller inte, med 
publik eller inte, när startar serien, hur det går för våra partners, etc. och detta påverkar 
givetvis klubben som hela tiden behöver bevaka ekonomin i ett kort perspektiv. 

Det abrupta slutet av säsongen är givetvis surt i stunden men precis som för övriga Sver-
ige handlade det inte i slutändan om sport, slutspel, kvalspel, avancemang, ekonomi etc. 
utan om att hantera en situation som vi aldrig stått inför och förhoppningsvis inte be-
höver stå inför igen. Det viktiga är att vi använder erfarenheten och skapar beredskap för 
att vara mer redo i framtiden.

Året som gått kommer gå till SSKs historia som ett händelserikt och svängigt år på 
många plan, men där avslutningen inte kom att handla särskilt mycket om ishockey. 

Även om vi måste leva här och nu med stort fokus på den närmaste tiden behöver vi även 
höja blicken och se framtiden an. Mina tankar går bl a kring nedanstående områden:

• Ta kliv med herr- och damlaget så att SSK nämns som en av kandidaterna till SHL/
SDHL. Det kräver mer ekonomiska resurser och en kvalitetshöjning i form av resurserna 
runt lagen. 

• Utökad satsning på intäktsarbetet både i arbetssätt och ökade personella resurser för 
att skapa förutsättningar.

• Säkra- och höj kvalitet sportsligt – från skridskoskolan till seniorlag. Uppdatera 
klubbens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten och arbeta in 
"Hemmaplansmodellen "och FN:s Barnkonvention samt fortsatt satsa på utbildning av 
våra ledare i alla led.

• Utökat samarbetet med kommunen i allt från skolverksamhet till anläggningsfrågor.

• Bidra till utvecklingen av arenaområdet i projektet ”Förädla Vasa” där Scaniarinken är
navet och bevaka egenintressen i form av fler isytor och omklädningsrum samt utveck-
ling av befintlig arena. Även placering av kompletterande verksamheter såsom hotell,
konferens, parkering, kommunikationer, andra idrottsanläggningar, handelsplatser, etc.
är viktig.

• Bevaka och stärka SSK:s position i idrottssverige – I förbundet, distriktet, och i ligaorgan-
isationerna.

• Utveckla samarbetet med klubbar i regionen – SSK ska vara regionens lag!

Det finns trots allt som sker en optimism och en positiv känsla från säsongen som gått 
som vi ska bygga vidare på och ta med oss in i nästa säsong. Vi är tagna av det 
engagemang och den passion som finns för klubben där många fler supportrar än 
tidigare köpt sina säsongskort och att många partners förlängt samarbetet med klubben 
tidigt. 

Vi ses i Scaniarinken!

Robert Andersson
Klubbdirektör
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PLATS FÖR BILD HERR

Laget startade sin försäsongsträning 16 april och genomförde 11 veckor med fysträning 
innan det var dags för ispremiär 4 augusti med sedvanlig öppen träning med fantastisk 
uppslutning på läktarna. 

Säsongen inleddes med en hel del förluster. Efter 11 omgångar fick headcoach Ulf Lund-
berg lämna och Falk och Bozic tog över ansvaret. Efter att ha fått in lite ny energi i truppen 
i forma av Andres Hjelm från Björklöven och Anton Blomberg från Tingsryd och samtidigt 
lånat in några spelare från SHL, Adam Wilsby, August Berg och Karl Henriksson samt att 
målvakten Justin Pogge anslöt till laget under november ledde till att spelet långsamt 
blev stabilare vilket gjorde att vi slutade på en trygg 7:e plats i serien och genom det 
kvalificerade oss för slutspelsserien. Vi öppnade slutspelsserien med seger mot Västervik, 
tyvärr så blev det den sista matchen för säsongen pga pandemin som lamslog hela 
världen. Laget är dock återetablerat i HockeyAllsvenskan vilket är bra, men för att på allvar 
slåss om SHL-platserna krävs en större jämnhet och stabilitet över 52 omgångar.

• På 52 matcher blev det: 19 vunna, 15 oavgjorda och 18 förluster.

• Målskillnad: 155 gjorda och 150 insläppta = +5

• Poängmässigt bäst under säsongen i HockeyAllsvenskan och efter 1 match i slutspels-
serien var Nick Olesen som gjorde 56 poäng (30+26) på 51 matcher tätt följd av Ludwig
Blomstrand på 55 poäng (32+23) på 50 matcher.

Under säsongen hade vi några spelare som spelade landskamper:
Hugo Gustafsson och Karl Henriksson spelade i J20 VM och återvände med varsin bron-
smedalj. Nick Olesen representerade det danska landslaget och Calle Wäng spelade 
matcher med J19-landslaget.
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UNDER ÅRET HAR A-LAGET BESTÅTT AV
LEDAR-TEAM
Mikael Samuelsson Sportchef
Ulf Lundberg  Headcoach fram till 21/10-19
Dennis Bozic, Assisterande coach sedan Headcoach från 21/10
Nichlas Falk, Assisterande coach sedan Headcoach från 21/10
Matheus Vieweg, Videocoach
Calle Brattenberger, Målvaktstränare
Ove Karlsson, Teammanager/Materialförvaltare.
Lars Bergström, Materialförvaltare
Adam Isik, Fysioterapeut
Sanna Cortobius, Fysioterapeut
David Karlsson, Massageterapeut
Johan Hadodo, Läkare
William de Vries, Läkare
Alexander Oxbom, Läkare
Åsa Elfving, Läkare
Andreas Lindbäck, fystränare 
Anders Nilsson, fystränare
Peter Konradsson, fystränare

MÅLVAKTER

30 Fredrik Bergvik (Ny från Tranås, 14 matcher)
49 Justin Pogge (Ny från RBK, 11 matcher lämnade sedan för Eisbären Berlin)) 
50 Alexander Sahlin (31 matcher)
31 Mike Sjöberg (junior)
31 Viktor Rönnqvist (junior)
35 Jesper Wallstedt (lån från Luleå)

BACKAR

3 Marcus Oskarsson (11 matcher, 3 poäng, lämnade för Frisk Asker) 
3 August Berg, (Lån från Leksand, 26 matcher, 12 poäng)
5 Calle Wäng (Ny från J20, 33 matcher, 1 poäng)
16 Filip Pilö (Ny från J20, 10 matcher)
18 Andreas Hjelm (Ny från Björklöven, 40 matcher, 25poäng)
22 David Berg (53 matcher, 8 poäng)
23 Bobbo Petersson, (Ny från DIF, 52 matcher, 12 poäng)
41 Alexander Falk (Ny från Timrå, 18 matcher, 2 poäng)
44 Adam Wilsby (Lån från Skellefteå 42 matcher, 30 poäng)
55 Marcus Fagerudd (21 matcher, 3 poäng. Blev sedan utlånad till Vita Hästen) 
65 Tim Thorsén (Junior, 3 matcher)
84 Sebastian Walfridsson (Ny från Modo, 53 matcher, 8 poäng)

FORWARDS

6 Lucas Feuk (12 matcher, 1 poäng, lämnade sedan för AIK J20)
6 Viktors Jasunovs (junior, 4 matcher)
9 Sebastian Bengtsson (43 matcher, 28 poäng) 
12 Nils Rygaard (Ny från Univ of Alaska, 22 matcher, 1 poäng. Lämnade sedan för Vim-
merby)
15 Sebastian Höglund (Skadad hela säsongen)
18 Joel Thulin (junior, 1 match)
19 Lucas Carlsson, (41 matcher, 22 poäng)
20 Carl Becker (Ny från Piteå 52 matcher, 4 poäng) 
21 Karl Henriksson, (Lån från Frölunda, 15 matcher, 1 poäng)
21 Anton Gradin (Lån från Modo, 3 matcher)
21 Hugo Pettersson (junior, 1 match)
25 Christopher Bengtsson (Ny från Färjestad 41 matcher, 27 poäng)
33 Måns Lindbäck (51 matcher, 25 poäng)
40 Gustav Lindberg (Ny från VIK, 33 matcher 6 poäng)
42 Emil Lind (Ny från J20, 42 matcher, 5 poäng)
51 Filip Ahl (Ny från BIK, 11 matcher, 6 poäng
52 Christopher Liljewall (53 matcher, 28 poäng)
61 Martin Janolhs (47 matcher, 18 poäng)
65 Anton Blomberg (Ny från Tingsryd, 37 matcher 18 poäng)
71 Lucas Ekholm (Junior 7 matcher)
80 Ludwig Blomstrand (49 matcher, 50 poäng)
87 Hugo Gustafsson (38 matcher, 26 poäng)
95 Nick Olesen (Ny från Pantern, 50 matcher, 51 poäng)
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DAM

SSK Dam har under säsongen haft 116 fys- och isträningar, 32 matcher varav 28 
seriematcher och 4 i turneringen på hemmaplan - Hockey Monkey Cup innan säsongen 
startade. Laget inledde varje isträning med 30 min fysträning under hela säsongen.

• På 28 matcher blev det: 23 vunna, 1 oavgjord och 4 förluster.

• Målskillnad: 152 gjorda och 29 insläppta = +123

• Poängmässigt bäst under säsongen var Silvia Bjorgvinsdottir som gjorde 49 poäng
(33+16) på 25 matcher.

Starten på is blev i början av augusti. I slutet av augusti hade laget premiär för klubbens 
egna försäsongsturnering Hockey Monkey Cup. Medverkande lag var: Färjestad, 
Södertälje, Västerås och Linköpings div 1 lag. Alla mötte varandra i rak serie och 1:an och 
2:an gjorde upp om förstapriset. Det blev finalspel mellan SSK-Färjestad, en match som 
vanns med 3–2. Det kändes väldigt häftigt med tanke på att Färjestad till slut stod som 
seriesegrare i västra serien och därmed fick spela kval upp till SDHL. Laget spelade även 
två matcher mot Islands landslag samt ett par matcher i fortsättningsserien innan den 
tog slut pga. Corona-pandemin. 

SSK Dam har under säsongen lyft upp spelare från flicklaget som fått testa på spel i laget. 
Lillia Fajcak, Thelise Söderberg, Emma Tilles, Wilma Hallberg, Felicia Zander, Edla Björn, 
Pella Broms och Ebba Lindberg har alla varit inbjudna att prova träningar med damlaget. 
Ebba Lindberg -06 deltog även i ett flertal matcher efter säsongen. 

Laget har utöver de ordinarie träningarna erbjudits skills-pass varje torsdag morgon 
tillsammans med Tommy Franson. Där har några av damspelarna deltagit och ingen 
mindre än världsspelaren Jennifer Wakefield gästade dessa pass.

Målsättning för säsongen var att bli bättre än säsongen innan det vill säga – kvalspel mot 
SDHL och vinna första kvalomgången. Tyvärr så missade laget kvalet med en poäng. Den 
helt avgörande matchen för att nå kvalet var mot Haninge i mitten av januari som laget 
förlorade med 4 - 1. En stor anledning till förlusten var att fem spelare födda -04  
representerade Sverige i Ungdoms-OS i Schweiz. Det är ett fint kvitto och oerhört 
glädjande för klubben. Dessutom hade laget fyra ordinarie spelare på skadelistan. Laget 
saknade således nio ordinarie spelare, det gjorde att uppgiften blev för svår.

Truppen bestod av 23 utespelare och två målvakter. Det kändes väldigt bra under inled-
ningen av säsongen,. Under hösten drog spelarna på sig olika former av skador där 
hjärnskakningar var den stora och tunga biten. Laget fick in två nya spelare från Island, en 
från Spanien och en från Österrike. Från Italien hade truppen en spelare kvar från året 
innan.

Framåt vill laget utveckla det offensiva spelet ännu mer och vi är på rätt väg. I serien 
gjorde vi 12 mål i spelet 4 – 5 vilket är ett positivt besked. Haninge som vann serien gjorde 
6 mål i spelet 4 - 5. Haninge gick sedan till kval men förlorade i första kvalomgången.  

Under den kommande säsongerna  är målet att  kontinuerligt ta sig till kval och vinna 
kvalen och därmed nå hela vägen fram till SDHL. Klubben hoppas kunna nå dit inom en 
snar framtid.

Sammanfattningsvis är klubben djupt imponerade av spelarnas passion för sin ishockey 
under hela säsongen. 

Ledarstaben med Björn, Fredrik, Tommy, Sarah och Micke stod för mycket entusiasm, 
och engagemang. 
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HERRJUNIOR

Södertälje SK:s Juniorverksamhet genomgick inför och under säsongen en omfattande 
omstrukturering gällande såväl organisation som truppbygge. Målsättningen med om-
struktureringen är att öka juniorverksamhetens konkurrenskraft och förbättra den indivi-
duella utvecklingen bland våra juniorspelare för att på sikt kunna öka antalet egna junior-
spelare som på allvar kan slå sig in i SSK:s A-lagstrupp.

I och med ovan nämnda omstrukturering följde en kraftfull föryngring av båda junior-
trupperna – denna föryngring kan skönjas i det tabellmässiga resultatet för såväl J-20 som 
J-18-laget under säsongen men skall ses som en investering och satsning på framtida 
utveckling. Under säsongen 2019–2020 representerade sju SSK-juniorer olika landslag och 
två spelare gick i den årliga NHL-Draften. 

J20

Huvudtränare: Stefan Gustafsson
Assisterande tränare: Andreas Lindbäck
Lagledare: Anna Stjärnström Karlsson
Materialförvaltare: Magnus Hjälm
Materialförvaltare: Tommy Karlsson

FÖRSÄSONG

Laget hade gemensam fysträning i tio veckor mellan påsk och midsommar. Isträningen 
började i början av augusti och den uppbyggande fysträningen löpte parallellt med isträ-
ningen säsongen ut.

SÄSONG

J20 spelade som tidigare år i den södra J20 Superelit-serien fram till jul. 

Det unga laget placerade sig under hösten på 8:e plats vilket innebar spel i J20 Superelit 
Fortsättningsserien efter jul. I Fortsättningsserien utvecklas laget snabbt och när seriespe-
let bryts pga Corona-epidemin återfinns laget på 7:e plats en placering från slutspel. 
SSK J-20 säkrar därmed spel i J-20 SuperElit till säsongen 20/21.

J20 använde sig av 41 spelare under säsongen, poängbäst var Viktors Jasunovs med 27 
poäng på 35 matcher följd av Hugo Pettersson 24 poäng på 42 matcher.

43 MATCHER, 8 VINSTER, 7 OAVGJORDA OCH 28 FÖRLUSTER, 119 - 201 ( -82 )
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J18

Huvudtränare: Robert Grääs
Assisterande tränare: Filip Algeman
Lagledare: Anna Stjärnström Karlsson
Materialförvaltare: Kenneth ”Bulan” Lindberg
Materialförvaltare: Tommy Karlsson

FÖRSÄSONGSTRÄNING 

Laget hade gemensam fysträning i tio veckor mellan påsk och midsommar. Isträningen 
började i början av augusti och den uppbyggande fysträningen löpte parallellt med isträ-
ningen säsongen ut.

SÄSONG

J18 spelade under hösten i J18 Elit Östra. Man placerade sig där på en fjärde plats vilket 
säkerställde spel i J18 Allsvenskan Norra efter jul. I J18 allsvenskan södra blir det en 10:e 
plats och säkrat SM-slutspel.

SM-slutspelet avbröts pga Corona-epidemin samma dag som J-18 skulle inleda 16-dels 
finalspelet mot MoDo. SSK J-18 spelar J-18 Elit även nästa säsong. 

I J18 fick 35 spelare chansen att spela seriespel. Poängbäst var Jonathan Walle med sina 
34 poäng på 40 matcher tätt följd av Albert Sjöberg med 32 poäng på 40 matcher.

40 MATCHER, 15 SEGRAR, 4 OAVGJORDA, 21 FÖRLUSTER, 136 - 171 ( -35 )

ÖVRIGT

Från SSK:s juniorverksamhet har under säsongen nio spelare gjort debut eller spelat i 
HockeyAllsvenskan med klubbens representationslag. 

J18/J20 HAR HAFT SJU SPELARE REPRESENTERADE I OLIKA LANDSLAG

Hugo Gustafsson (J-20)
Calle Wäng (J-19)
Lucas Feuk (J-19)
Ludvig Jansson (J17)
Viktors Jansunovs (Lettland J-20)
Sander Vold-Engebråten (Norge J-20)
Leon Wallner (Österrike J18/J20)

TVÅ SPELARE DRAFTADES UNDER SOMMARENS NHL-DRAFT

Lucas Feuk (Calgary Flames)
Isak Walther (Nashville Predators)

HOCKEYGYMNASIET

Södertälje SK:s NIU verksamhet hävdar sig fortsatt starkt i en tuff konkurrens med övri-
ga 27 NIU-certifierade hockeygymnasier ute i landet. Vid läsårets början var tolv (12) nya 
spelare (födda -03) antagna till utbildningen varav tre (3) kom från det egna U16-laget, sex 

(6) spelare från Stockholms Ishockeydistrikt och fem (5) spelare från övriga landet.
Fokus på NIU-verksamheten ligger på individuell utveckling och utbildning syftande till
att ge eleven bästa möjliga förutsättningar för en framtida karriär som elitseniorspelare.
Instruktörer knutna till Hockeygymnasiet under läsåret har varit:

Andreas Lindbäck
Stefan Gustafsson
Niclas Grossman
Mikael “Öset” Österberg
Matheus Wieveg
Rikard Pettersson
Robert Löf (mv)
Calle Brattenberg (mv)

DAMJUNIOR

Säsongen började i augusti med planering kring hur laget skulle se ut, laget hade från 
början 8–10 spelare från flicklaget som var i rätt ålder, beslut togs att söka dispenser för en 
del yngre och kolla med ett par tspelare som spelade i andra lag med killar i närheten. 

Ledarstaben kände i ett tidigt skede att man nte hade möjlighet att bedriva rena 
damjuniorträningar för att vi var beroende av att få loss spelarna i rätt ålder från dam-
laget och dom hade redan fullt upp.

Serien startade i slutet av oktober och avslutades tyvärr i förtid pga Covid-19, laget hann 
spela 13 av 15 omgångar och slutade trea i en väldigt jämn tabell. Tjejerna genomförde 
säsongen mycket bra och tack vare ett gott samarbete med damlaget så var 
utvecklingen stor både för spelarna och för laget.

Damjuniorerna har under säsongen använt 23 egna utespelare och två målvakter, laget 
har också haft två paraplyspelare.

Under säsongen så har sju spelare deltagit på utvecklingscamp i Gnesta och fyra spelare 
har spelat Tv-pucken.

Summa summarum en väldigt rolig första säsong med damjuniorerna som man kan 
bygga vidare på med egna träningar och fortsatt bra samarbete mellan dam och flick.
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UNGDOM

SSK Ungdom har säsongen 19 – 20 bestått av flick- och pojkverksamhet från yngsta 
utövare födda 2014 upp till utövare födda 2004.

HOCKEY-/SKRIDSKOSKOLA OCH REKRYTERING AV SPELARE

De yngsta spelarna födda 2012 - 2014 har ingått i Hockeyskolan (Tre Kronor Hockeysko-
la) som liksom tidigare år har genomförts varje lördag förmiddag, för både pojkar och 
flickor. Inom ramen för denna verksamhet erhåller SSK utbildningsmaterial via Svenska 
Ishockeyförbundet. Rekryteringen till denna verksamhet har bedrivits genom rekryter-
ingskampanjen till Tre Kronor Hockeyskola som även denna säsong initierats av Svenska 
Ishockeyförbundet (SIF). Resultatet av rekryteringen har upplevts som mycket positivt, 
dock så kommer SIF göra förändringar kring TKH rekryteringen inför kommande säsong. 
SSK kommer att ta del av de NYA direktiven för en fortsatt samverkan med SIFs kanaler 
även kommande säsong. Rekrytering till Hockeyskola och Skridskoskola har och kommer 
även fortsättningsvis ske via sociala medier. Utöver Hockeyskolan har en Skridskoskola 
genomförts på söndagar i SSK Konståknings regi där deltagarna fått lära sig grunderna i 
skridskoåkning.

Inom ramen för rekrytering av nya utövare har SSK även denna säsong haft stor nytta av 
det utrustningsbidrag som föreningen fick för 4 år sedan ifrån NHLPA Goals & Dreams 
respektive Hockeyfonden/Skoda. Dessa utrustningar har bland annat delats ut, samt 
använts, inom SSK:s Hockeyskoleverksamhet som låneutrustningar i syfte att hålla nere 
kostnaderna för familjer med barn som vill prova på hockey.

MÅNGFALDSPROJEKT

SSK har under säsongen fortsatt med projektet Vinteridrott - Skridskoskola för nyanlända 
i samarbete med Ronnaskolan. Aktiviteten har bestått av en träning varje tisdag efter-
middag då totalt ca 35 - 40 elever i åldrarna 9–12 år kommit till Scaniarinken och tränat på 
skridskoåkning med instruktör på isen. Deltagarna har lånat hjälm, klubbor och skridskor 
samt vissa skydd på plats. Projektet har varit mycket lyckat och deltagarna har utvecklats 
enormt under säsongen, och självklart fortsätter SSK med denna aktivitet även kom-
mande säsong. Här vill vi rikta ett stort tack till de samarbetspartners som möjliggör detta 
projekt.

ANTAL UTÖVARE OCH LEDARE I SSK UNGDOM

SSK Ungdoms ishockeyverksamhet har haft totalt ca 450–500 deltagare fördelade ifrån 
U 16 till Hockey-/Skridskoskolan inklusive flicklag och konståkare. I de flesta årgångarna 
har det funnits mellan 30–35 spelare vilket möjliggjort en bra bredd i verksamheten. Även 
spetsen har även denna säsong fått sin beskärda del genom att talangfulla spelare har 
fått möjlighet att träna och spelat med en till två år äldre årskull. Vi har även genomfört 
”Skillsträning” för utespelare samt specialträning för målvakter 1 – 2 ggr / v. Utöver dessa 
special pass har lagen fått besök av vår tekniktränare i samband med ordinarie träningar. 
Denna säsong har vi i SSK-Ungdom levererat 13 st. spelare upp till vår junior och Hock-
eygymnasieverksamhet. SSK – HG har fått ett ökat intresse, även i år ligger vi på impon-
erande 250st sökande till 14 platser. Under de senaste åren har vi stått för majoriteten av 

spelarna, resten är externa spelare.

Bland de spelande årskullarna U16 till U9 samt dam/flick/konståkning har vi en fortsatt 
hög ledarnumerär med ca 100st ledare. Till detta ska läggas de ledare (ca 35st) som svarar 
för rekryteringskullarna i Skridsko-/Hockeyskolan vilket ger en mycket omfattande verk-
samhet.

Internutbildningen av ledare har bestått av ett antal ledarträffar för tränare, lagledare och 
materialförvaltare som har genomförts under säsongen. Vi har även i år nyttjat möjlighet-
en till idrottslyftsprojekt, med besök av instruktör ifrån Svenska Ishockeyförbundet.

Under säsongen har även fortsatts arbeta med och implementera och följa upp SSK-
Ungdoms riktlinjer.

Det är dessa som klubben gemensamt tog fram under säsongen 16/17, som är en stark 
bidragande orsak till den stabilitet som finns i ungdomsverksamheten. Dessa riktlinjer har 
varit till stor hjälp för alla inblandade inom verksamheten, vilket bl.a. visar sig i den stora 
mängd utbildnings/studietimmar ( över 2500 ) som genomförts för ledare, föräldrar och 
spelare. De viktigaste ämnesområdena har varit, uppföljning av Riktlinjer, SSK-värde-
grund, antidoping-droger/kosttillskott, fair play & respekt, kost samt mycket mera för att få 
en hockeysäsong att fungera. Utöver denna utbildning har ett flertal SSK-ledare även 
deltagit på externa utbildningar under ledning av Svenska Ishockeyförbundet. Vi fortsätter 
att sträva efter att våra tränare ska ha en formell behörighetsnivå på 1 – 2 nivåer högre än 
vad de verkar på i sin vardag.

SPORTSLIGA RESULTAT KRING RESPEKTIVE LAG I SSK UNGDOM

SSK:s U16-lag födda 2004 har genomfört en godkänd säsong och slutade på sjätte plats i 
Stockholms U16 -Grupp A. Med detta kvalificerade man sig för Regionalt Poolspel, kval till 
SM-slutspel. Tyvärr tog SM-resan slut i kvalrundan. U16 och U 15 Lagen har under säsongen 
även haft fyra respektive två spelare som har medverkat i B-Juniorernas verksamhet, vilket 
visar på att det är ett bra samarbete mellan ungdom och juniorerna som bådar gott inför 
fram-tiden. 

I övrigt har resultaten sett ut enligt följande:
U-15 Grupp A – Stockholm, 7:e plats
A-Pojk Södermanland, 3:e plats

U-14 Grupp A2 – Stockholm, 1:a plats
U-14 Div 1 Södermanland, 1:a plats
U-13 Grupp A2 Stockholm, 5:e plats
U-13 Div 1 Södermanland, 3:e plats
U-12 - Stockholm, spel utan tabell
U-12 Div 1, Södermanland, spel utan tabell
U-11 Har deltagit i poolspel i Sörmlandsserien, halvplan och helplan – spel utan tabell.
U 10 Har deltagit i 1/2 plan poolspel i Sörmlandsserien – spel utan tabell.
U 9 Har deltagit på tvärplan poolspel i Sörmlandsserien – spel utan tabell
Flickor A – Stockholm, 6:e plats (dock slutfördes ej serien p.g.a. Cov -19)
Flickor B – Stockholm, spelat poolspel, utan tabell (dock slutfördes ej serien p.g.a. Cov -19) 
Flickor C – Stockholm, spelat poolspel, utan tabell (dock slutfördes ej serien p.g.a. Cov -19)

2120



KONSTÅKNING

Konståkningsverksamheten har under säsongen fått en liten tillväxt, de är nu 23st åkare i 
olika åldrar.
Åkarna har tränat samt förberett sig för tävlingar genom tester och uppvisningar hela 
säsongen men när det sedan blev dags för tävlingsperioden blev den inställd p.g.a. 
Cov-19. Konståkningen bedriver även en skridskoskola på söndagar med ca 30 deltagare.

ÖVRIGT / HÄNDELSER

Under säsongen har det utöver ordinarie träning o matcher hänt följande:

• Antidoping, droger / kosttillskott info till våra U 16 o U15 spelare och ledare.
• Fortsatt användande av Deltagarundersökningsverktyget i samverkan med Resolvia.

• Fortsatt implementering och uppföljning av SSK – Ungdom Riktlinjer för
Ungdomsverksamheten

• Uppgradering av is-schemaprogram i samverkan med Nordlo

• Elit Camp U16 - 15 i augusti

• Höstlovscamp

• Flick Camper samt WGIHW i oktober
• Även denna säsong inbjudna till, Olympic City Cup i Beijing, för U15 o U13.  Inställt p.g.a.

Cov -19

Via ekonomiskt stöd av Idrottslyftet har klubben även kunnat genomföra:

• Tränarutbildning av lagtränare samt ledare vid Tre Kronor Hockeyskola, utvecklings-
camp för pojkar U 15 och U 16, för flickor U 13 - U 16, vägen till Elit Nr 13, Damhockeysym-
posium

• Utöver dessa utbildningar har Sörmlands Idrotten supportat oss i idrottonline, kost, fair
play & respekt och laganda samt uppförandekoder och inte minst FN:s barn- och
Genevekonvention.

• Även genomfört en uppskattad föreläsning av Tommy Forsgren i ämnet:  Antidoping –
droger och kosttillskott.

SSK-Flick genomförde även i år den internationella aktiviteten: World Girl Ice-hockey 
Weekend, en rekryteringskampanj med ett stort antal – ca 50st, varav 15 tjejer provade 
ishockey för första gången, de medverkande var i åldern 5-9 år.

SSK vill härmed passa på att tacka alla ledare, spelare, föräldrar engagerade i SSK 
Ungdom, sponsorer/samverkansparters samt Gamla SSK för denna säsong.

Lars-Erik Hymander 
Ungdomsansvarig
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PARTNERSAMARBETEN

SSK-koncernens ökade sina marknadsintäkter med ca 5% (från partners, publik, medlem-
mar, event- och konferensbesökare) under säsongen 2019–2020. Trots ett sportsligt trögt 
2018–2019 var målsättningen att öka intäkterna med 10% denna säsong, denna målsät-
tning grundades främst i att det tillfördes 50% försäljningsresurs i form av anställning av 
Stefan Gråhns.

HUVUDANLEDNINGARNA TILL VI EJ UPPNÅDDE UPPSATT MÅL

• Försämrade biljettintäkter: Vi hade en sämre säsongsbiljettförsäljning mot vad vi hade 
förutspått, vilket är direkt kopplat till ett sämre sportsligt 2018–2019. Herrlaget hade 
även en tung sportslig start säsongen 2019–2020 vilket innebar att vi hamnade efter på 
lösbiljettsförsäljningen, något vi aldrig lyckades plocka igen.

• LED-skärm norra gaveln: Trots att bygglov och skärm fanns på plats från start gjorde 
omständigheter (konstruktionen blev för tung för väggen och för tung för marken) att 
denna inte kunde monteras upp enligt plan, vilket resulterade i ny ansökan om bygglov 
och en ny tidsplan för hela projektet som försenades.

• Vårt mycket uppskattade inkluderande- och integrationsprojekt tappade en del 
resurser med direkt anledning av minskat stöd från en betydelsefull projektpartner.

• Corona: På grund av rådande omständigheter i världen så var slutspelsserien tvungen 
att avslutas. Detta medförde att klubben gick miste om slutspelsintäkter som låg i 
budget.

SSK har fortsatt en stark bas av lokala företag med stort engagemang och hjärta i före-
ningen. Dessa utgör en hörnsten i SSK:s intäkter, men för att ta ytterligare ett steg måste 
föreningen fortsätta arbeta aktivt med att utveckla sin affärsverksamhet samt målmed-
vetet arbeta vidare med att öka attraktionen för nationella sponsorer. SSK har via hjälp 
från en partner använt ett mediebolag för tredje året i rad mäta värdet ur ett nationellt 
perspektiv på en rad olika exponerings möjligheter som SSK kan erbjuda för att bli mer 
attraktiva. 

Partnersamarbeten SSK har fortsatt utveckla partner- och sponsorsamarbetet under året i 
enlighet med ovan nämnd strategi vilket har resulterat i: 

• Arbetat in nya sponsorer och partners till ett värde av ca 1 miljon kr.

• Fortsatt starkt stöd från den lokala marknaden.

PARTNERERBJUDANDE

• Nätverkande – SSK samarbetar varje säsong med cirka 450 olika företag och kan med 
sitt kontaktnät samt exklusiva miljö hjälpa till att skapa unika affärsrelationer för sina 
samarbetspartners.

• Aktiviteter och upplevelser – SSK kan erbjuda sina partners ett brett utbud av aktiviteter 
och upplevelser i relationskapande miljö. Det var exempelvis över 40st sponsorer som 
åkte med på SSK:s årliga NHL-resa (detta år åkte vi till Nashville).

• Exponering – SSK kan erbjuda attraktiva exponeringsplatser såväl lokalt som nationellt.
• SKODA Trophy: Vi har fortsatt utveckla vår försäsongsturnering. Denna säsong gick 

Aftonbladet in och köpte sändningsrättigheterna. Detta innebar att våra intäkter på tur-
neringen ökade markant samt att vi kunde erbjuda attraktiv rikstäckande exponering i 
samband med turneringen.

Kommersiell verksamhet Marknads- och försäljningschef: Magnus Karlsson 
Konferenser och biljetter: Jenny Palm 
Privatmarknad, event och kommunikation: Sara Jonsson
Försäljning: Stefan Gråhns
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KOMMUNIKATION

SSK har under året fortsatt arbetet med ett digitalt fokus för att ta ytterligare grepp om 
kommunikationen i våra digitala kanaler och framförallt i sociala medier. Det är ett sätt för 
oss att vara nära de vi kommunicerar med - SSK:arna. I år har vi tagit den nya strategin för 
digitala medier i bruk, den är ett styrmedel för hur vi använder sociala medier som kanaler 
för kommunikation, marknadsföring och relationsbyggande gentemot SSK:arna. Under 
säsongen har vi ökat antal besökare/läsare i samtliga medier. Vi har även haft mer fokus 
på Instagram än tidigare, ett arbete som fallit väl ut då vi sedan september ökat vår föl-
jarskara på Instagram med nästan 3 000 personer. Vi har jobbat mycket med våra sociala 
medier och har haft en hög delaktighet och interaktion med våra följare. Vi har sett värdet 
i att låta fansen komma ännu närmare spelarna.

Vi har under året även inlett ett arbete med att ta fram en ny grafisk profil för samtliga av 
våra plattformar digitalt men även i arenan under match för att skapa en igenkänning för 
varumärket SSK. Vår nya profil har en mer modern framtoning och är anpassad för 
dagens kanaler. 

STATISTIK

Sajt – www.sodertaljesk.se
Användare (aug-maj): 346 521 
Besök (aug-maj): 894 982
Sidvisningar (aug-maj): 1 676 145

FÖLJARE - SOCIALA MEDIER

Facebook: 15 940
Instagram: 8 904
Twitter: 3 876 

ALLMÄNNA RIKTLINJER - SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB SKA VARA

• Transparenta och öppna så långt det går – smarta och internt samspelta när det inte
går.

• En förening som levererar en information om lagen och klubben i form av redaktionellt
innehåll utformat med det budskap vi vill förmedla samt paketerat och kryddat med
länkar och egenannonser.

• Nära, välkomnande och alltid återkoppla till kunder som hör av sig till oss oavsett om
det är fysiska besök, via telefon, via mejl eller sociala medier.

• Vara en självklar positiv och bidragande aktör i lokalsamhället Södertälje.

• Ha en stark närvaro i relevanta digitala kanaler och sociala medier.

• Ständigt ha örat mot marken och lyssna av vad supportrar, sponsorer, medlemmar,
föräldrar, kommunen och andra intressenter säger och tycker om oss.

• I framkant vad gäller digital kommunikation gällande verktyg och arbetssätt

KONFERENS 

Konferensverksamheten står återigen för den största delen av intäkterna under Event och 
Konferens. I år ser vi en ökning på totalt sett 8% jämfört med 2018/2019. Scania har ökat 
sin andel konferenser hos oss ytterligare och under inledningen av året hade vi i stort sett 
full beläggning av på konferensrummen. Vi såg tidigt en positiv ökning på hela året då 
orderingången på rum och förtäring var stor. Tyvärr såg vi konsekvenserna av pandemin 
redan direkt i februari då Scania mycket tidigt reglerade storleken och omfattningen på 
möten och konferenser för att begränsa smittspridningen bland deras anställda. På 
endast några veckor avbokades samtliga bokningar under våren. Från 1 april stängde vi 
därmed vår konferensavdelning samt lunchrestaurang till följd av detta. 

Verksamhetsåret inleddes i övrigt med basketfest i Scaniarinken. För att göra finalserien 
tillgänglig för en större publik valde SBBK att förlägga matcherna i Scaniarinken. Detta 
blev självklart succé för Södertäljes befolkning och matcherna lockade många besökare. 
Vi har också haft andra lyckade evenemang under året såsom den återkommande Före-
tagardagen som arrangeras av Södertälje Kommun samt "loppisar". Naturligtvis fortsätter 
den populära bingoverksamheten inbringa intäkter till föreningen.

BILJETT 

Publiksnitt: 2825 
Publikintäkter: 6 412 072 kr

Inför säsongen 19/20 skrevs publikbudgeten upp då förväntningarna inför säsongen var 
stora. Vi hade en fantastisk försäsong med träningsmatcher mot Djurgårdens IF samt 
BIK Karlskoga som vi vet är publikmatcher. Vi hade dessutom Skoda Trophy inplanerad 
precis som året innan. När sedan grundseriespelet inleddes hade vi inte spelet med oss 
och efter många förluster började publiken svika. Intäkterna på våra större publikmatch-
er dessutom sjönk markant och redan under hösten förstod vi att publikbudgeten skulle 
behöva revideras. En vändning kom efter jul när vi efter flera vinster började se publiken 
sakta återvända. Just när vi stod inför slutspelet, där vi såg att vi kunde ta igen en del av 
de tidigare uteblivna intäkterna, tvingades vi dock abrupt avsluta säsongen på grund av 
coronapandemin. Tack vare en publikmässigt bra försäsong samt otroligt fint stöd från 
supportrarna får vi tack vare det lyckligtvis in även slutspelsintäkter genom de stödbiljet-
ter som köptes för att stötta oss i det ekonomiskt svåra läget. Detta gör att vi ökar intäkter-
na totalt sett från förra året, men mot budgeterat så backar vi ändå trots allt 0,5 mkr.
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KAMPANJER & MATCHEVENT

Vi har genomfört många kampanjer under säsongen och jobbat aktivt med att få publik 
till arenan, både via ren marknadskommunikation men även flitigt via riktade erbjudan-
den i form av kampanjsajter mot specifika målgrupper och via många av våra partners. 
Detta är ett arbete vi planerar fortsätta med och även intensifiera under kommande 
säsong. Vi har även lagt mer fokus än tidigare på att maximera både intäkter och publi-
kupplevelse i arenan i samband med matcherna genom att arrangera flertalet temam-
atcher. I år genomförde vi ett antal olika tema-matcher, några exempel är: Oktoberfesten, 
Julfesten, Invasion Templet, Nostalgimatchen och Camp Telge. Vi upplever att det höjer 
intresset och skapar en ännu större gemenskap. Vi har även jobbat aktivt med att involve-
ra fler gamla SSK-profiler i dessa evenemang då de är fantastiska ambassadörer för SSK 
och eftersom vi vill ta ett större grepp när det kommer till att berätta SSK:s historia.  

MEDLEMMAR

Medlemmar 524 st
Guldklubb  171 st
Ungdomsspelare & ledare 705 st
Hedersmedlemmar 68 st
Stora Grabbar  107 st
Totalt   1 575 st 

ARENA
Det femte året som ansvariga för driften av arenan åt Telge Fastigheter och Kultur och 
Fritidsenheten.

Vi arbetar fortfarande idag mot en tidbank vilket gör att vi arbetar mer under vinterperi-
oden när så verksamheten kräver och mindre under sommarperioden.
Att arbeta inom en förening ställer höga krav på personalorganisationen när det gäller 
yrkeskunnande, flexibilitet och nytänkande och samtliga de punkterna är hörnstenarna i 
vår verksamhet.

MÅLBESKRIVNING

Fastighetsdriften skall arbeta under en kostnadsmedvetenhet som gynnar hela organisa-
tionen och serviceandan skall alltid sättas i första hand.

PERSONAL
Antalet fast anställda inkl. ledning på fastighetsdrift är 6 st. samt 3 st. som är timanställda. 
Antalet projektanställda är 3 st. Städkomplettering görs av Gärdtuna kooperativet  som 
hjälper till i den dagliga verksamheten samt vid arbetstoppar.

UNDER ÅRET GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR

Ismaskinsförarutbildning i Svenska Ishockeyförbundets regi en deltagare från oss
Säkra höjder för samtlig fast personal
Truckutbildning

KOMMANDE INTERNA UTBILDNINGAR

• Heta arbeten

• Höga höjder

PÅBÖRJADE PROJEKT

• Ny sarg i BST under säsongen 20-21 (tveksamt med tid)

• Målningsarbeten i egen regi logeplan samt plan 1 o ch 0.
• Fortsättning av bygget på Utegymmet

FRAMTIDA PROJEKT SOM ÄR PRIORITERADE

• Slutföra utegymmet

• Nya entrédörrar på norra kortsidan, ståplats borta samt
handikapp

• Utbyggnad av antalet omklädningsrum, framför allt till
Dam- och flickverksamheten
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AVSLUTADE PROJEKT

• Inomhusgymmet

• Ny belysning på entréplan

• Entréhallens förråd

FRAMTIDA FASTIGHETSINVESTERINGAR

• Förrådslokaler (som möjliggör event).

• Verksamheten behöver följa sin gamla ismaskinsinvestering (en ny vart femte år)

• Framtida investeringar i hallen tillsammans med Telge Fastigheter

Till sist.

Ett stort tack till alla anställda, funktionärer samt sponsorer (ingen nämnd och ingen 
glömd)  som har möjliggjort vår verksamhet.

Kjell-Arne Blomqvist
Arena- och driftschef
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ÅRSREDOVISNING

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB
Org.nr. 815600-1474

Styrelsen för Södertälje Sportklubb får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
Moderföreningens verksamhet har bestått av ishockeyverksamhet på senior-, junior- och ungdomsnivå 
samt konståkningsverksamhet för ungdomar. Herrarnas seniorlag spelade under året i 
HockeyAllsvenskan där  laget slutade sjua.  I slutspelsserien vann laget en match innan 
coronautbrottet satte stopp för all verksamhet.
SSK Dam hade en stabil säsong där ett par avgörande matcher gjorde att man precis missade kvalspelet. 
SSK Dam är nu etablerat i toppen på division 1.
Föreningen har även haft representationslag i landets högsta serier på J-20 och J-18 nivå. 
Ungdomssektionen har haft flick- och pojklag i åldersgrupperna födda 2004-2011, arrangerat en 
sommarhockeyskola för barn födda 2006-2010, bedrivit hockey- och skridskoskola för barn födda år 
2012-2015 samt haft ett antal campverksamheter under skollov. 
Föreningen har också bedrivit Ishockeygymnasium med riksintag (NIU) i samarbete med Täljegymnasiet, 
Torekällgymnasiet och Vackstanäs Gymnasiet samt ishockeyhögstadium i samarbete med 
Rosenborgsskolan. 
Föreningen har även för femte säsongen i rad haft ett integrationsprojekt där elever från Blombacka-
och Ronnaskolan varje torsdag besöker Scaniarinken för att prova på skridskoåkning. Projektet har 
genomförts av egen befintlig personal, inklusive A-lagsspelare, och egna ideella krafter på ett 
mycket lyckat sätt. 

Föreningen äger till 100% dotterbolaget SSK Arena AB, org nr 556669-9681 med säte i Södertälje 
Kommun. SSK Arena ABs verksamhet bestod av att sköta drift av arenan, hyra ut is- och lokalyta samt 
sälja kommersiella rättigheter tillhörande fastigheten men sedan fastigheten avyttrats ligger bolagets 
verksamhet vilande. 
Föreningen äger även till 100% SSK Marknad AB, org nr 556866-0384 med säte i Södertälje Kommun. 
SSK Marknad AB skall leverera tjänster och produkter inom områdena idrott, varumärkesexponering, 
konferens-, event- och restaurangverksamhet samt försäljning av loger och supporterartiklar. 
SSK Marknad AB äger i sin tur Tälje Event AB till 100%, org nr 556975-8500 med säte
i Södertälje Kommun. Tälje Event AB ska arrangera event samt bedriva  catering-  och 
restaurangverksamhet samt bedriva bemanningsverksamhet.

Ekonomisk utveckling
Coronautbrottet och efterföljande pandemi har under slutet av räkenskapsåret lamslagit världen.
Det har i mycket stor omfattning påverkat vår verksamhet. Främst i form av helt inställda eller mycket 
begränsade aktiviteter där flera av aktiviteterna är väsentliga intäktskällor. Osäkerheten för våra 
partners spiller direkt över på föreningen och vår ekonomi. Det har påverkat både våra partners insatser 
och stöd till klubben, men även restriktioner som påverkat våra möjligheter att spela matcher med 
publik. Stöd från stat och kommun har sökts och beviljats men de största effekterna av det kommer 
under kommande räkenskapsår.
Omsättningen i koncernen hamnade på samma nivå 52,5 mkr jämfört med 52,5 mkr året innan. 
Vi kommer behöva arbeta hårt för att bibehålla nivån med den osäkerhet som Corona-pandemin 
innebär på så många plan. Åtgärder är vidtagna och stöd har sökts och i vissa fall beviljats från både 
stat, kommun och centrala idrottsorganisationer. Återhållsamhet på kostnadssidan kommer bli 
nödvändig i en tid framöver.
Det negativa resultatet på ca 1,5 mkr beror till del på de uteblivna intäkterna från slutet av säsongen 
och det abrupta slutet pga Corona-utbrottet. Det kan nämnas att restaurangverksamheten i princip 
tappade 90% av omsättningen i mars och april sammantaget, vilket motsvarar ca 1,5 mkr. 
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815600-1474

Omsättningen för slutspelsserien – biljetter och konsumtion – blev även det ca 1 mkr lägre än förväntat.
Men vi kan inte bortse från att det fanns prognoser på intäktstapp redan innan Coronautbrottet på i 
storleksordningen 3 mkr. Sammanfattningsvis är resultateffekterna av Coronautbrottet ca 1,5 mkr för koncernen.
Föreningens och koncernens likviditet är i det korta perspektivet under kontroll, det finns inga förfallna 
skulder eller tvister per bokslutsdatum men Föreningen ser med viss oro på koncernens likvida ställning 
beroende på den långsiktiga utvecklingen av Corona-pandemin. 

Samtliga skatter och avgifter till myndigheter samt löner och andra ersättningar till anställda har betalats
 i tid enligt lag och avtal.

Förväntad framtida utveckling
Corona-pandemin och dess utveckling är en stor osäkerhetsfaktor för föreningen avseende kommande
års räkenskapsår både för Föreningen och koncernen. Vi har valt att inte avvika från planen och att det kommer 
bli spel inför publik kommande säsong. Om det blir en senareläggning av seriestarten kommer den likvida 
situationen vara ansträngd men vi för en dialog med främst kommunen om ett temporärt likviditetsstöd för att 
klara detta om det behövs.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
Coronautbrottet och pandemin har fortsatt skapa oro och osäkerhet.  

Förväntad framtida utveckling
Eftersom dotterbolaget SSK Arena ABs mest väsentliga tillgång har avyttrats 2015 har det planerats en 
avveckling av bolaget genom likvidation under längre tid. En skattetvist har legat i vägen för detta och 
något beslut om avveckling av dotterbolaget SSK Arena AB har ej kunnat fattats. Men slutlig dom i skattetvisten 
som stoppat avvecklingen har nu kommit under räkenskapsåret.
Dotterdotterföretaget Tälje Event AB kommer fortsätta att utveckla restaurangkonceptet under 
kommande året och förhoppningarna är att kunna ytterligare öka bolagets omsättning.

Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar.
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Flerårsöversikt Koncernen (TSEK)
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning 52 534 52 565 45 898 40 934 38 377
Resultat efter finansiella poster -1 445 -1 076 -996 -244 2 592
Soliditet 12,6% 23,7% 29,5% 38,2% 0
Balansomslutning 14 900 14 362 15 776 15 708 23 528
Antalet anställda 64 68 63 59 60

Flerårsöversikt Moderföreningen (TSEK)
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning 38 608 38 086 33 103 29 219 28 292
Resultat efter finansiella poster 1 016 -604 -301 -463 1 026
Soliditet 10,8% 3,0% 9,4% 14,0% 0
Balansomslutning 11 870 8 697 9 245 8 355 12 568
Antalet anställda 51 53 52 49 52

Vad gäller förändringar av eget kapital, se not 13.

Resultatdisposition
Förslag till vinstdisposition:

Balanserat resultat 263 292
Årets resultat 1 015 777

1 279 069
Disponeras för:
Balanseras i ny räkning 1 279 069
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KONCERNRESULTATRÄKNING 2019-05-01 2018-05-01
-2020-04-30 -2019-04-30

RÖRELSEINTÄKTER Not 1, 3
Nettoomsättning 52 533 760 52 565 207

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 52 533 760 52 565 207

RÖRELSENS KOSTNADER Not 2, 3
Råvaror och förnödenheter -3 522 538 -3 647 758
Övriga externa kostnader Not 2, 3, 5 -16 535 066 -13 915 420
Personalkostnader Not 6 -33 611 649 -35 934 431
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar Not 9 -134 204 -134 205

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -53 803 457 -53 631 814

RÖRELSERESULTAT -1 269 697 -1 066 607

FINANSIELLA POSTER Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 525 175
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -184 920 -9 947

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 445 092 -1 076 379

Skatt på årets resultat Not 4, 8 -92 020 -161 779

ÅRETS RESULTAT -1 537 112 -1 238 158
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KONCERNBALANSRÄKNING 2020-04-30 2019-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer Not 9 343 961 478 165

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 353 961 488 165

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter 1 367 775 941 492

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 3 869 352 2 051 611
Övriga fordringar 1 494 365 564 438
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 3 561 552 4 570 632

KASSA OCH BANK 4 253 163 5 746 140

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 546 207 13 874 313

SUMMA TILLGÅNGAR 14 900 168 14 362 478
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12 2020-04-30 2019-04-30

EGET KAPITAL     Not 13

Balanserad vinst eller förlust 3 410 835 4 648 993
Årets resultat -1 537 112 -1 238 158

SUMMA EGET KAPITAL 1 873 723 3 410 835

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 3 087 745 944 555
Skatteskulder 0 0
Övriga skulder 4 436 090 2 269 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 5 502 610 7 737 433

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 13 026 445 10 951 643

SUMMA  EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 900 168 14 362 478
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 2020-04-30 2019-04-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 445 092 -996 149
Avskrivningar 134 204 21 324
Skatt -92 020 -352 697

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 402 908 -1 327 522

Förändring lager -426 283 -11 298
Förändringar kortfristiga fordringar -1 738 588 -3 133 952
Förändringar kortfristiga skulder 2 074 802 1 417 188

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 492 977 -3 055 584

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella tillgångar 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0

Finansieringsverksamheten

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 5 746 140 12 386 492

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 492 977 -3 055 584

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 4 253 163 5 746 140
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2019-05-01 2018-05-01
MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING -2020-04-30 -2019-04-30

RÖRELSENS INTÄKTER Not 1, 3
Nettoomsättning 38 608 496 38 085 761

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 38 608 496 38 085 761

RÖRELSENS KOSTNADER Not 2, 3
Övriga externa kostnader Not 2, 3, 5 -11 552 121 -10 201 633
Personalkostnader Not 6 -28 684 039 -29 475 255
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar Not 9 -5 324 -5 325

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -40 241 483 -39 682 213

RÖRELSERESULTAT -1 632 988 -1 596 452

FINANSIELLA POSTER Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 665 080 1 000 000
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 315 -7 271

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 015 777 -603 723

ÅRETS RESULTAT 1 015 777 -603 723
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING 2020-04-30 2019-04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer Not 9 5 321 10 645

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag Not 10 175 000 175 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

185 000 185 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 190 321 195 645

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter 833 681 772 158

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 2 613 140 1 114 786
Fordringar koncernbolag 0 125 973
Övriga fordringar 1 107 792 232 634
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 3 508 700 3 710 522

7 229 632 5 183 915

KASSA OCH BANK 3 616 634 2 545 331

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 679 947 8 501 404

SUMMA TILLGÅNGAR 11 870 268 8 697 049
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12, 13 2020-04-30 2019-04-30

Balanserad vinst eller förlust 263 292 867 015
Årets resultat 1 015 777 -603 723

1 279 069 263 292

SUMMA EGET KAPITAL 1 279 069 263 292

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 484 755 642 187
Skulder till koncernföretag 361 631 0
Övriga kortfristiga skulder 4 007 107 1 538 240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 4 737 705 6 253 330

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 591 198 8 433 757

SUMMA  EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 870 268 8 697 049
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN 2020-04-30 2019-04-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 015 777 -603 723
Avskrivningar 5 324 5 325

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 021 101 -598 398

Förändring lager -61 523 79 448
Förändringar kortfristiga fordringar -2 045 717 -1 813 346
Förändringar kortfristiga skulder 2 157 441 55 703

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 071 303 -2 276 593

Investeringsverksamheten

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0

Finansieringsverksamheten

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 545 331 4 821 924

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 071 303 -2 276 593

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3 616 634 2 545 331
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK) om inte annat anges.

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3).

Materiella anläggningstillgångar, tillämpade avskrivningstider
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.  

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att biljettintäkter redovisas löpande. Intäkter från 
säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med partners och sponsorer periodiseras över 
avtalstiden i de fall denna sträcker sig över flera räkenskapsår. Medlemsintäkter faktureras löpande under 
året och intäktsförs vid betalning.

Varulager m.m.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut principen tillämpats. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltalsdefinitioner
Omsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1 Koncernens och moderföreningens intäkter
2019/2020 2018/2019
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Publikintäkter 6 412 072 6 412 072 5 921 589 5 921 589
Reklam- och sponsorintäkter 13 171 581 11 377 316 13 018 240 11 234 801
Intäkter för mediarättigheter 3 382 118 3 328 542 2 603 156 2 279 452
Loge-, konferens- och eventintäkter 3 786 196 105 008 4 341 409 85 500
Restaurang- och kioskverksamhet 7 497 529 0 6 844 402 0
Souvenirer 427 608 0 151 418 0
Medlems- och deltagaravgifter 2 023 925 2 023 925 1 861 246 1 861 246
Offentliga bidrag 9 254 545 9 100 872 7 736 295 7 736 295
Övriga bidrag 1 934 209 1 934 209 1 551 254 1 551 254
Övriga intäkter 4 643 976 4 326 550 8 536 198 7 415 624

52 533 760 38 608 496 52 565 207 38 085 761

Not 2 Koncernens och moderföreningens kostnader
2019/2020 2018/2019
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Hyreskostnader för arena och lokaler -354 386 -354 386 -2 568 064 -2 319 222
Varor till restauranger och kiosker -3 522 538 0 -3 647 759 0
Materialkostnader -3 313 699 -2 929 625 -2 385 427 -2 385 427
Matchkostnader inklusive säkerhet -1 665 905 -1 038 843 -1 569 754 -1 089 904
Rese- och träningskostnader -2 641 587 -2 640 483 -1 941 671 -1 941 671
Fastighetskostnader -560 290 -527 648 -616 194 -616 194
Övriga kostnader -7 999 200 -4 061 135 -4 834 309 -1 849 215

-20 057 604 -11 552 121 -17 563 178 -10 201 633

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Årets inköp från dotterföretagen uppgår till 92 346 (319 867)
Årets försäljning till dotterföretagen uppgår till 1 528 692  (1 323 733)

Not 4 Process med Skatteverket

Skatteverket har bedrivit en process mot dotterbolaget SSK Arena AB avseende taxeringarna 2011 till 2015. Dom 
från första instans, Förvaltningsrätten,  kom per 2018-05-08 vilken bolaget överklagade och vann gehör 
i Kammarrätten. Dom har vunnit laga kraft under året och den upptagna interimsfordran på 662 tkr per 2019-04-30
 är reglerad i sin helhet av Skatteverket.
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Not 5 Arvode och kostnadsersättning
2019/2020 2018/2019
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Revisionsuppdrag 57 800 26 500 68 775 32 750
Andra uppdrag 0 0 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 6 Anställda och löner
2019/2020 2018/2019

Koncernen Totalt varav män Totalt varav män
Antal anställda 64 55 68 60

Moderföreningen
Antal anställda 51 48 53 51

Styrelse & Övriga Styrelse & Övriga
klubbdirektör anställda klubbdirektör anställda

Koncernen
Löner och andra ersättningar 949 900 20 760 505 960 000 24 223 345
Pensionskostnader 80 276 1 712 385 80 276 1 855 009

Sociala avgifter samtliga anställda 302 496 7 387 845 283 676 7 878 766

Moderföreningen
Löner och andra ersättningar 899 900 19 219 811 840 000 19 513 113
Pensionskostnader 80 276 1 538 156 80 276 1 751 260

Sociala avgifter samtliga anställda 302 496 6 336 750 283 676 6 355 571

Könsfördelning inom företagsledning Kvinnor Män Kvinnor Män
Koncernen

Klubbdirektör 0 1 0 1
Styrelseledamöter 1 8 2 6

Moderföreningen
Klubbdirektör 0 1 0 1
Styrelseledamöter 1 8 2 6
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Not 7 Resultat från finansiella poster
2019/2020 2018/2019

Övriga ränteint. och liknande resultatposter Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen
Ränteintäkter koncernföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter övriga 9 525 -184 920 175 1 765 080
Utdelningar koncernföretag 0 2 850 000 0 1 000 000

9 525 2 665 080 175 2 765 080
Utdelning 2019/2020 avser 1 000 tkr från SSK Marknad AB samt 1 850 tkr från SSK Arena AB.

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader koncernföretag 0 0 0 0
Räntekostnader övriga -184 920 -16 315 -9 947 -16 315

-184 920 -16 315 -9 947 -16 315

Not 8 Skatt på årets resultat
Skatt uppkommer p.g.a. resultat i enskilt dotterbolag.

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2020-04-30 2019-04-30
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Ingående anskaffningsvärde 992 233 347 833 427 833 347 833
Inköp 0 0 564 400 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ack anskaffningsvärden 992 233 347 833 992 233 347 833

Ingående avskrivningar -514 067 -337 187 -379 863 -331 863
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -134 204 -5 324 -134 204 -5 324
Utgående ackumulerade avskrivningar -648 271 -342 511 -514 067 -337 187

Planenligt restvärde 343 961 5 322 478 165 10 646
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Not 10 Andelar i koncernföretag

Ingående värde
Förvärv under 

året Nedskrivning Totalt
Förändring andelar i koncernföretag 175 000 0 0 175 000

Andel Ägda andelar Bokfört värde
SSK Arena AB 556669-9681, Säte: Södertälje Kommun 100% 1 250 125 000
SSK Marknad AB 556866-0384, Säte: Södertälje Kommun 100% 50 000 50 000

Not 11 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

2020-04-30 2019-04-30
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Upplupna intäkter 3 372 633 3 372 633 2 907 301 2 907 301
Förutbetalda kostnader 188 918 136 067 1 663 331 803 221

3 561 552 3 508 700 4 570 632 3 710 522

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns att upplysa om.

Not 13 Eget kapital Balanserat Årets Eget kapital Totalt
resultat resultat

Koncernen
Belopp vid årets ingång 4 648 993 -1 238 158 3 410 835 3 410 835
Balanseras i ny räkning -1 238 158 1 238 158
Årets resultat -1 537 112 -1 537 112
Belopp vid årets utgång 3 410 835 -1 537 112 1 873 723 1 873 723

Balanserat Årets Totalt
resultat resultat

Moderförening
Belopp vid årets ingång 867 015 -603 723 263 292
Balanseras i ny räkning -603 723 603 723 0
Årets resultat 1 015 777 1 015 777
Belopp vid årets utgång 263 292 1 015 777 1 279 069

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-04-30 2019-04-30
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Övriga upplupna kostnader 343 483 221 463 2 646 861 2 050 605
Upplupna semesterlöner 1 790 348 1 527 970 2 053 541 1 756 299
Upplupna sociala avgifter 562 527 480 088 645 222 551 829
Övriga förutbetalda intäkter 2 806 252 2 508 184 2 391 809 1 894 596

5 502 610 4 737 705 7 737 433 6 253 329
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