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Allmänt om verksamheten 

IFK Lidingö Friidrott är en av Sveriges största friidrottsföreningar efter att ha vuxit snabbt under en följd av år. 
Medlemsantaletunder 2019 har ökat och uppgick till 1394 medlemmar (från 1252 medlemmar 2018). Antalet 
aktiva i barn- och ungdomsgrupperna har dock minskat ytterligare något, efter en viss minskning även 2018. Åren 
innan dess hade klubben en kraftig tillväxt. 

Under året arrangerade föreningen tävlingarna Luciaspelen, Veckans gren, Papricaloppet samt klubbmästerskap 
i olika grenar. Sommaridrottsskolan omfattade 377 deltagande barn. 

Föreningen arrangerar tillsammans med IFK Lidingö SOK Lidingöloppet. Även under 2019 blev arrangemanget 
lyckat med goda utvärderingspoäng från löparna, men antalet deltagare sjönk ytterligare något. 

Klubben har under de senaste åren fokuserat på något färre arrangemang men istället höjt kvaliteten på dem. 
Utmaningen framöver blir när stora barnkullar kommer in i ungdomsåren med de högre kraven på tränare och 
träningsverksamhet. Under 2019 har förening fortsatt att lägga resurser på att bygga upp en generisk struktur för 
tränings- och tävlingsstrukturen för TOJ-åldrarna. 

Lidingö Kommun beslutade under 2017 att genomföra en omfattande renovering av Lidingövallen som omfattar bl 
a en ny 400 meters löparbana med byggstart under 2018. Projektet blev dock försenat. Under 2019 omarbetade 
kommunen planerna för området kring Lidingövallen. Med reviderade ritningar och med en större budget för 
projektet, genomfördes en offentlig upphandling hos entreprenörer med syfte att inleda projektet under 2020. När 
kommunen kommer igång med Vallenprojektet kommer föreningen genomföra ett eget projekt som inbegriper 
byggandet av ett klubbhus. Under 2019 fortsatte klubbens förberedelser inför detta och klubben är väl förberedd 
när projektet kommer igång. 

Ekonomin för föreningen är i grunden stark och ett eget kapital har byggts upp under de senaste åren. Under 
2019 var det dock det ekonomiska resultatet exklusive en engångsintäkt avseende överskottet från Stockholms 
Tunnel Run sämre än budget. 



 

 

 

IFK Lidingö Friidrott, Resultatrapport för 2019, Tkr
2017 2018 2019

Nettointäkter
Bidrag och Lidingöloppet 5186 5127 4057

Varav:

-Lidingöloppet 3300 3300 2200

-Extra bidrag, överskott STR 396 396 396

-Statliga bidrag 281 248 265

-Kommunala bidrag 346 435 427

-Idrottslyftet 162 222 113

Övriga intäkter 2779 2215 2436

Varav:

-Medlemsavgifter 228 158 271

-Aktivitetsavgifter 942 850 923

-Sommaridrottskolan 901 716 667

Kostnader arrangemang -929 -517 -624

Varav:

-Sommaridrottsskolan -281 -193 -183

Summa Nettointäkt 7036 6825 5869

Nettokostnader
Rörliga Idrottskostnader (netto) föreningen -2286 -2306 -1794

Övriga rörliga kostnader(t.ex. Hallhyror) -345 -319 -442

Fasta Kostnader (kansli, personal) -3852 -4044 -3536

Nedskrivning pågående nyanläggning -700

Summa Nettokostnader -6483 -6669 -6472

Nedskrivning andelar 0 -100 0

Ränteintäkter 13 11 12

Räntekostnader -3 -2 -2

RESULTAT 563 65 -593

Resultat exkl nedskrivning vallenprojektet 107

Resultat efter avdrag för överskott STR

och exkl nedskrivning vallenprojektet 167 -331 -289



 

Lidingöloppet 

I enlighet med avtalet mellan IFK Lidingö Skid & Orienteringsklubb och IFK Lidingö Friidrott har medel fonderats 
för eventuella framtida förluster. Denna fond kan endast disponeras genom samtycke och därför har den 
särredovisats inom eget kapital. Likaså har bankmedel som regleras i enlighet med detta avtal särredovisats 
under avtalsbundna medel. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Föreningen har sålt sina aktier i Stadionklubbarna, som arrangerar Stockholm Bauhaus Athletics Diamond 
League galan, till de andra större ägarföreningarna. 

Under 2019 omarbetade kommunen planerna för området kring Lidingövallen. Med reviderade ritningar och med 
en större budget för projektet, genomfördes en offentlig upphandling hos entreprenörer med syfte att inleda 
projektet under 2020. Föreningen har sedan 2018 fullständiga arkitektritningar, rumsfunktionsprogram, 
konstruktionsritningar och VA ritningar för ett klubbhus vid Lidingövallen. Därmed är föreningen redo att, efter 
upphandling, genomföra projektet. 

Föreningens genomförda kostnadsneddragningar under 2018 fick avsedd effekt och föreningens verksamhet 
drevs med en lägre kostnadsbas än tidigare. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång 

Kommunen har efter upphandling av entreprenad beslutat att genomföra ombyggnationen av Lidingövallen. 
Arbetet planeras att inledas under 2020. Föreningen har att ta ställning till när klubbens projekt för ett klubbhus 
på vallenområdet ska genomföras. Eftersom kommunen har omarbetat sina planer jämfört med det ursprungliga 
förslaget, uppkom behov att skriva ned värdet på föreningens pågående nyanläggningar. 

Styrelsens arbete 

Vid ordinarie årsmöte mars 2019 valdes följande styrelsemedlemmar: 

Anna Öberg ordförande, Peter Lagerlöf vice ordförande, Alissa White Nilsson, Mikkel Mördrup, Charlotta Linton 
Almkvist, Sandra Pettersson, Markus Pfister, Adam Lindhe och Stefan Carlens. Till suppleant till styrelsen valdes 
Ivan Sundström. Under 2019 har styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 

IFK Lidingö Friidrott, Balansräkning för 2019, Tkr
2019 (ing balans) 2019 (utg balans)

Tillgångar
Anläggningstillgångar 2524 1574

Fordringar 126 319

Kassa och bank 4544 4457

Summa tillgångar 7194 6350

Skulder och eget kapital
Eget kapital -4988 -5053

Avsättningar och kortfristiga skulder -1371 -1371

Lån Sista milen -769 -519

Summa eget kapital och skulder -7194 -6943

Årets resultat 2019 593


