
 
 

Nyhetsbrev medlem 2022 
➢ Kommande: 

➢ Lansering av ny hemsida med nya lagfoton och bilder!  

➢ Byte av föreningsportal från laget.se till SportAdmin pågår under vecka 19-21 

➢ Fotbollsskolan V.25 20-23/6  

➢ Föreningscupen ”Dalecarlia cup” 30/6-3/7  

 

Nyheter 

En glädjande nyhet är att ungdomslagen äntligen kommer få representera Kvarnsvedens IK i sprillans 

nya marinblå matchtröjor. Det har varit efterlängtat att få se ut som våra representationslag. Vi firar 

detta genom att erbjuda alla vår lag att ta professionella lagfoton (med nya tröjorna på såklart). Det 

blir också kul att kunna uppdatera vår nya hemsida med fina bilder på alla våra fantastiska barn-och 

ungdomslag. 

Matchtröjor kvitterades ut lagvis från kansliet i helgen som var. Spelaren har egna shorts och 

strumpor. Vi har därför valt att spela med shorts och strumpor från vår ”klädprofil” med 

träningskläder hos stadium så man slipper köpa dubbelt. Men om lagen vill köpa de officiella 

matchshortsen (som dam/herr) har så går de att beställa via teamsales.  

Tappas matchtröjan bort eller förstörs på något vis så fakturerar föreningen en avgift på 400 kr. 

De röda matchställen som fortfarande är i okej skick sparas på kansliet. De kommer ledarna sedan 

kunna boka och använda som extra-ställ vid färgkrock med motståndare exempelvis. 

Här hittar du vår klädprofil:  Kvarnsvedens IK Medlemmar på stadium.se 

Här kan du som lagförälder göra lagbeställningar, samt köp av exempelvis täckjacka, pannband, 

mössa och deofficiella matchshortsen: Stadium Team Sales 

 

Officiella matchkläder Kvarnsvedens IK 2022 

  

 

https://www.stadium.se/foreningar/1853461
https://www.stadiumteamsales.se/


 
 

Anläggningen på Kvarnsvedens IP 2022 
Namnbyte 

Kvarnsvedens IK har inlett ett samarbete med Stora Enso industriutveckling AB. De köper 

namnrättigheterna och tryggar upp verksamheten som på sikt också påverkas av avvecklingen. 

Namnbytet förtydligas såhär: 

”Välkommen till Stora Enso Arena Kvarnsvedens IP”                                                                                      

Här finns: 

- Stora Enso planen (fd. Ljungbersplanen) 

- Stora Enso hallen (fd. BSM-hallen)  

- Naturgräsplanen 9vs9 / 7vs7 2st planer 

- Naturgräsytan 5vs5 3st planer 

- Teknikplanen konstgräsyta med sarg för bollek 

- Kiosk (under renovering – används ej just nu) 

- Löparbana m.m 

Nu är skyltarna på plats på arenan och vi använder ovan nämnda namn på planerna när vi 

kommunicerar i föreningen, i media och även internt till ledare, spelare och er föräldrar. 

 

      

 

 

Skalskyddsbyte och passtjänst 

Kvarnsvedens IK´s styrelse har under en tid haft en dialog med Borlänge kommun, där styrelsen 

framfört att Kvarnsvedens IK önskar säga upp passtjänst-avtalet. 

Borlänge kommun har påbörjat ett arbete med att byta ut skalskyddet/staketet runt hela 

anläggningen och man kommer med hjälp av staket att dela in Kvarnsvedens IP i olika sektioner. Mer 

info om detta kommer. Arbetet beräknas vara klart under maj månad, och styrelsen har kommit 

överens med kommunen att vi stöttar med passtjänst fram till mitten på maj. 

Den avtalade ersättningen för passtjänsten januari – 15 maj 2022, kommer att fördelas på respektive 

lag som haft passtjänst den perioden. Respektive lag får sedan nyttja pengarna i slutet av sin säsong, 

till tex avslutning. Detaljer och riktlinjer för detta kommer att skickas ut som ett separat dokument 

från kansliet. 

Passtjänstschemat för januari-maj har skickats ut samt finns på hemsidan under fliken ”passtjänst”. 

Sista datum/dag för passtjänst är söndag 15/5 2022. 



 
 
 

 

Förvaring av träningsutrustning 

Tack vare god dialog med kommunen har vi äntligen möjlighet att erbjuda alla våra ungdomslag ett 

materialförråd på Kvarnsvedens IP. Syftet är dels att avlasta våra ledare från att behöva kånka på 

utrustning och behöva lösa förvaringsyta i hemmet, men också att alla våra lag ska få tillgång till mer 

varierande träningsutrustning. Förrådet är tänkt att inhysa lagspecifik förvaring samt en gemensam 

del där utrustning finns att använda under träningspasset. Här följer några exempel på vad 

föreningen köpt in för ytterligare träningsutrustning 2022: medicin/viktbollar, balansbrädor, 

motionscykel, häckar osv. Det kommer också finnas en kompressor för bollpumpning i anslutning till 

förrådet. Förrådet ska inredas och är förhoppningsvis klart under kommande veckor. 

 

Kansli & Administration 
Personal 

Föreningen förstärker upp ytterligare och välkomnar Inger Andersson till kansliet. Inger kommer 

uteslutande arbeta med att stötta upp runt ekonomin, med start 17/1. Hon har nu flyttat in i ett av 

kontoren uppe på kansliet. Ni kan kontakta henne via mail på: ekonomi@kvarnsvedensik.com 

Det betyder att vi bemannat upp kansliet till 100%. Malin arbetar 75% med administration och 

föreningsutvecklande verksamhet. Inger arbetar 25% med ekonomi. En åtgärd som skapar tryggare 

förutsättningar och möjlighet till ledighet, sjukdom, vab, semester och stöd när det periodvis är hög 

arbetsbelastning under föreningsåret för personalen. 

Att vi nu inför 2022, har möjlighet att satsa lite mer på föreningsutvecklande verksamhet tror 

styrelsen är en åtgärd av många, för att fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt för en 

stabil barn-och ungdomssektions som kan fortsätta att växa.  

Seniorverksamheten har förstärkts genom en aktiv sportgrupp med representanter från styrelsen 

och god dialog mellan lagens ledarstaber och kansliet. 

Detta är ett steg av många mot en mer hållbar förening. Vi behöver bli fler för att åstadkomma mer. 

 

Föreningsportalen är navet i verksamheten 

En del i att utveckla föreningen är att våga lyfta blicken och våga kräva mer. Efter några månaders 

research har vi insett att vi kan få fler funktioner av en föreningsportal än vad vi får idag. För en stor 

fotbollsförening med många medlemmar är det otroligt viktigt att effektivisera administrationen och 

också skapa en användarvänlig vardag för våra ledare, spelare och medlemmar, inte minst för 

personalen på kansliet. Vi har därför beslutat att byta ut laget.se och övergå till en mer utvecklad 

föreningsportal som heter SportAdmin. Bytet är planerat att ske inom kort. Vi kommer informera 

separat hur bytet går till och vi kommer såklart erbjuda er support och stöd i övergången. 

 

mailto:ekonomi@kvarnsvedensik.com


 
 
 

 

Några fördelar med bytet för dig som ledare   

Den nya portalen kommer att erbjuda automatiseringar av tränings-och matchkallelser. Att slippa 

skicka kallelser manuellt flera gånger per vecka tror vi kommer spara mycket av er tid. Vi bedömer 

också att användarvänligheten både via desktop och app är förenklad. Automatisk prova-på period 

på 30 dagar när nya spelare tillkommer, därefter skickas automatiskt en avisering som spelaren 

(målsman) tackar ja eller nej till. Ni ledare slipper agera mellanhand och hantera 

faktura/avgiftsfrågor.   

Några fördelar med bytet för medlemmarna 

Aviseringar och push-notiser direkt i appen. Digitalt medlemskort för erbjudanden och 

föreningsstödjande aktiviteter. Samåkningsfunktion kopplat till aktiviteter. Tydligare fakturor med 

fler och smidigare betalningsalternativ direkt i appen, direktbetalning med kort, Faktura samt 

eventuell delbetalning. Ingen extern reklam eller andra typer av tredjepartsutskick i din mail-inkorg. 

Några fördelar med bytet för kansliet

Fakturering av medlems-och träningsavgifter är ett stort projekt varje år och vi har tagit till oss av 

den feedback som föreningen fått under åren kring just medlemsfaktureringen. SportAdmin 

levererar automatiseringar av medlemsfakturering och erbjuder tydligare och filtrerbar 

medlemsstruktur i registret. Med förenklade vyer och funktioner som export av filer och 

bokföringsunderlag underlättar det arbetet med administration och ekonomin betydligt. Inställningar 

som automatiserar hela förloppet av medlems-och fakturahanteringen är verkligen tidsbesparande 

och frigör tid för kansliet så att vi på sikt kan stötta våra ledare på ett mer tillgängligt och aktivt sätt. 

 

 

                                  

 

  



 
 

Medlemsavgifter & Åtaganden 
Passtjänst 

Enligt tidigare info i detta brev kommer passtjänsten att utgå som föreningsåtagande i mitten på maj. 

Bollsupport 

I år kommer det endast vara frivilligt. Ta kontakt med kansliet om laget vill vara bollsupport till någon 

av seniormatcherna under säsongen. 

Föreningsförsäljning 

2021 beslutade styrelsen att avvakta med en föreningsförsäljning. Under 2022 är föreningsförsäljning 

en viktig del för att kompensera sänkta träningsavgifter och borttagen passtjänst. Vår plan är att våra 

medlemmar ska sälja stödmedlemskap i stället för produkter. Det är enkelt att administrera i 

SportAdmin och rimmar bättre med en policy om resurshushållning.   

Har ni några andra tips eller önskemål är ni välkomna att höra av er till kansliet eller ta kontakt med 

en representant från styrelsen.  

Mer info kommer att skickas ut separat inför en kommande ”föreningsförsäljning”. 

 

Medlemsavgift: Klubbades på Årsmötet. 

Av administrativa skäl frångår vi det tidigare familjemedlemsskapet. 

Aktiv medlem (alla spelare): 350 kr 

Aktiv medlem (ledare): 350 kr (ingen verksamhetsavgift på 1 spelande barn) 

Stödmedlem (supporter): 200 kr 

(Aktiv ledare i mer än 1 lag = ingen verksamhetsavgift för äldsta barnet)  

Verksamhetsavgift: 

Styrelsen har med hänsyn till medlemmarnas önskemål och kritik sänkt träningsavgiften med i snitt 

30% mot tidigare år. Den tidigare träningsavgiften ersätts med en mer verklighetsförankrad avgift 

som vi väljer att kalla för verksamhetsavgift.  

I verksamhetsavgiften ingår delar av: Kansli och administration i olika utsträckning kopplat till ålder, 

serie osv. Del av planhyror, domarkostnader, serieavgifter, materialinköp, ledarutbildningar, 

fortbildningar osv för att nämna några. 

Bollek födda 2017-2016: 0 kr 

Spelare födda 2015-2013: 500 kr 

Spelare födda 2012-2010: 1000 kr 

Spelare födda 2009-2008: 1200 kr  

Spelare födda 2007- och äldre: 1600 kr (F15, F16, U17, U18-Div7, Herr U, Dam U) 



 
 
Avgifterna kommer att aviseras under vecka 20-21. Vi aviserar avgifterna en gång per år. Möjlighet 

till bank, kort och delbetalning finns via SportAdmin och tredje part ”Billmate”, läs 

avisering/betalningsinfon för mer detaljer. Vid en avisering har du möjlighet att ”tacka nej” om 

du/spelaren har slutat/ska sluta. Tackar spelaren/målsman nej kommer SportAdmin inte att 

fakturera spelaren som då också automatiskt plockas bort från sitt lag. Ledare får ett notis-mail om 

att spelaren slutat/tagits bort. 

 

Ledare & Lag 

Ledarutveckling: 

Nu har brevet hittills handlat om föreningsutveckling men det är minst lika viktigt att 

ledarutvecklingen får ta plats. Utan ledare hade vi inte haft någon förening och utan bra ledare har vi 

heller inga barn-och unga i verksamheten. Vi har som mål att alla våra ledare ska vidareutbilda sig 

med minst C-utbildning. Vi ser gärna att de tar nästa steg och fortsätter utvecklas tillsammans med 

förening, lag och spelare. 

Våra ledare gör redan ett fantastiskt ideellt arbete på både kvällar och helger året runt så det blir 

extra viktigt att ni föräldrar stöttar upp med administrativa delar kring laget och även täcker upp 

träningspass eller matcher vid eventuella utbildningsdatum för ledarna. 

Föreningen bekostar all ledarutbildning och ledaren erhåller certifikat från utbildarna (DFF eller SVFF 

genom SISU). Kansliet anmäler ledare till utbildningarna föreningssystemet fogis. 

För med information om de olika utbildningarna samt utbildningsstegen kan du hitta här: 

https://www.dalafotboll.nu/tranare3/tranare/  

C-och B ungdom datum finns här>> 

 

Föreningscup 

Kvarnsvedens IK väljer att subventionera ett cupdeltagande och under säsongen 2022 är det fortsatt 

”Dalecarlia cup” som vi hoppas att så många som möjligt av våra lag deltar på. Alla deltagande lag 

ersätts med 1200 kr (per årskull). Ni anmäler er själva till cupen och mot inlämnat kvitto sker 

utbetalning av beloppet. Ta kontakt med kansliet för vidare hantering. 

Domaransvarig 

https://www.dalafotboll.nu/tranare3/tranare/


 
 
Vi har även i år vår eminente domaransvarige, Glenn Nyberg till förfogande i föreningen. Glenn 

tillsätter domare till seriespel från 5vs5 till div 1 pojk/flick. För NaFu tillsätter förbundet domare via 

Peter Johansson.  Vi har mottagit feedback från flera håll att detta var ett uppskattat upplägg, som 

också avlastat våra ledare och bidragit till en mer rättvis fördelning av matcher vill våra 

föreningsdomare. Vi är tacksamma att Glenn fortsätter att behålla sin titel och stöttar föreningen 

med sin spetskompetens som domare och med glöd för att utbilda och coacha framtidens domare. 

Spelare som önskar utbilda sig till domare kan kontakta Glenn för mer info. 

Maila till: nybbe_glenn@hotmail.com  

Matcharrangemang senior 
 
Vi hoppas att ni vid tillfälle tar med era spelare och tittar på våra seniorlag som en del i 
fotbollsutbildningen. 
Vi hoppas och tror också att det på sikt bidrar till föreningskänslan och en gemenskap i större 
utsträckning. Vill ni vara bollsupport eller delaktiga i arrangemanget på något vis så tar ni kontakt 
med kansliet. 
Aktiva spelare och ledare i KIK går in gratis mot uppvisande av medlemskap (finns digitalt i 
SportAdmins medlemsapp ) 
 

 
 

Publik 

Årskort Dam div 1 & Herr div 2: 600 kr (kan köpas via nya hemsidan fr.om V.21 till rabatterat pris) 
Entréavgift Dam div 1 & Herr div 2: 80 kr  
Entréavgift pensionär/student: 50 kr 
Fri entré: 0-16 år 
Av administrativa skäl tar vi endast emot Swish-betalningar av entré och fika på våra arrangemang 

Varma hälsningar från kansliet och styrelsen i Kvarnsvedens IK 

mailto:nybbe_glenn@hotmail.com

