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Organisation 

LB07’s styrelse 2020 bestod av följande medlemmar: 

Per Gärdsell (ordförande) 

Joakim Ohlsson (Vice ordförande) 

Björn Peters 

Patrik Eklund 

Thomas Persson 

Mats Lundström 

Jesper Lindskog 

Thomas Kragh 

Utöver dessa var också David Wernersson adjungerad styrelsen och deltog vid möten, men utan 

rösträtt. 

Efter nedskärningarna 2018 och 2019 var 2020 tänkt att vara ett omställningsår. Detta har resulterat 

i en rad personalförändringar och fortsatt minskning av antalet heltidsanställda i föreningen. 

Sedan årsskiftet 2019-2020 har tre heltidsanställda personer lämnat föreningen. Två blev uppsagda 

av ekonomiska skäl och en lämnade på egen begäran. Under 2020 har två personer anställts på 

deltid, 50 % respektive 20 %. Vid slutet av 2020 hade därför föreningen tre heltidsanställda samt tre 

deltidsanställda. Utöver detta har föreningen också övrig personal som arvoderas på regelbunden 

basis eller i samband med olika evenemang. Styrelsen mottar inget arvode för sitt arbete i LB07. 

Anställd personal har följande ansvarsområden: 

Sebastian Jonsson – Sportchef Herr & Pojk 

Henrik Adolfsson – Sportchef Dam & Flick 

John Wall – Tränare Herr A samt spelarutbildning och administration 

Olof Persson – Fotbollsansvarig 10-14 år 

Philip Celander – Koordinator 5-9 år 

Birgitta Olsson – Ekonomi 

 



 
 

Ekonomi 

LB07’s ekonomi har förbättrats kraftigt under 2020. De personalnedskärningar som ägde rum 2018 

och 2019 fick under 2020 stor ekonomisk effekt och bidrog till kraftigt minskade personalkostnader. 

De nedskärningar som skedde under 2020 bidrog också till minskade personalkostnader, framförallt 

under andra halvåret 2020. 

Föreningen har också presterat bättre än förväntat i förhållande till den ekonomiska prognos som 

fastslogs i början av 2020. Bland annat har internationella spelarförsäljningar av Mattias Andersson 

och Saman Ghoddos resulterat i solidaritetsersättningar och minskade resekostnader samt ersättning 

från Tillväxtverket för Covid-19 har också bidragit till ett bättre resultat än förväntat. 

Störst ekonomisk påverkan under 2020 hade dock damlagets avanmälan från Elitettan, både i 

omkostnader och personalkostnader i form av avslutade ledar- och spelarkontrakt. Av de 

uppsägningar och nedskärningar som skedde 2020 finns inget ekonomiskt åtagande för föreningen 

som löper in i verksamhetsåret 2021. 

Covid-19 påverkade fotbollssäsongen stort under året. Ur ett ekonomiskt perspektiv drabbades inte 

LB07 särskilt hårt. Föreningen har heller inte ansökt om bidrag från RF för att täcka eventuella 

intäktsbortfall.  

Det slutgiltiga resultatet för 2020 blev -0,9 Mkr. Detta är en stor förbättring jämfört med 2019, som 

resulterade i -5,0 Mkr. De likvida medlen har också ökat under det gångna året. Vid utgången av 

2020 hade föreningen ca 1,5 Mkr i likvida medel, att jämföra med ca 0,6 Mkr året innan. 

Föreningens intäkter minskade något 2020 jämfört med 2019. Från 8,1 Mkr 2019, till 5,8 Mkr 2020. 

En stor del av minskningen kan tillskrivas minskade bidrag från SVFF och EFD kopplat till föreningens 

damlag. De minskade intäkterna måste dock ses i relation till kostnaderna, som gick från 13,1 Mkr 

2019, till 6,7 Mkr 2020.  

Inför 2021 har föreningen budgeterat med ett plusresultat på 0,5 Mkr och en fortsatt minskning av 

kostnaderna, som budgeterats till 5,1 Mkr. 

  



 
 

Styrdokument 

Styrelsen har tillsammans med anställd personal arbetat fram en rad styrdokument för 

verksamheten. Bland annat finns nu en ny vision för föreningen enligt nedan: 

LB07 ska vara södra Sveriges ledande utvecklingsmiljö inom fotboll. Vi agerar annorlunda än andra 

fotbollsklubbar eftersom vi utmanar traditionella strukturer och normer. Detta gör oss innovativa och 

ger våra spelare och ledare en modern utbildning både på och utanför planen. Vårt fokus på 

utbildning och utveckling ger oss en stark tro på framtiden. Tillsammans med stadsdelen Limhamn-

Bunkeflo vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling och människors välbefinnande. Det vi gör idag 

ger oss framgång imorgon – och den framgången delar vi tillsammans. 

Föreningen har också tagit fram en ny värdegrund; ”Kompis”. Även en ny spelarutbildningsplan samt 

policys, struktur och riktlinjer för fotbollsverksamheten har arbetats fram och kommer att 

implementeras under 2021.  

LB07 ID 

LB07 ID är LB07’s nya spelarutbildningsplan som ska användas av samtliga lag i föreningen. Den 

innehåller en successiv progression från 3-manna fotboll och hela vägen upp till föreningens 11-

mannalag. Syftet med LB07 ID är att säkerställa att alla barn och ungdomar i föreningen får samma 

utvecklingsmöjligheter och att ge våra ledare ett stöd och en modell att förhålla sig till. Redan under 

2020 började föreningens yngsta lag på 3- och 5-manna att använda sig av SUP:en och fick också 

utbildningar i materialet.  

Philip Celander har ansvaret för de yngsta lagen och att deras ledare följer LB07 ID. Olof Persson har 

samma roll för lagen som spelar 7- och 9-manna och föreningens sportchefer Henrik Adolfsson och 

Sebastian Jonsson ansvarar för 11-manna lagen samt har det övergripande ansvaret för 

implementeringen i samtliga åldersgrupper. 

  



 
 

Fotboll Herr & P19 

Herrarna var inför säsongen nykomlingar i Division 2 Södra Götaland. Laget gjorde en stor 

generationsväxling och hade även nya tränare i form av John Wall (huvudtränare) och Olof Persson 

(assisterande tränare). Kvar sen tidigare år var målvaktstränaren Ola Tidman och materialförvaltaren 

Roland Johansson.  

Spelarförluster 

Anton From, Clifford Rindom, Daniel Jovanovic, Festim Bytyqi, Jonathan Ekendahl, Luciana Bardanca, 

Luka Jovovic, Martin Svensson, Max Forslund, Saban Pehilj, Sebastian Hinderoth, Sebastian Rask, 

Alexander Robért, Robert Medvegy, Wilhelm Öberg. 

Nyförvärv 

Anton Reuterskiöld, Colin Twetman, David Javerud, Emmanuel Okine, Henrik Sandell, Hugo 

Andersson, Kevin Lidin, Marko Tuka, Primus Swensson, Simon Hagström, Adam Goldstrand, Colin 

Yusuf, Daniel Ask, Josip Kalenderovic, Marko Lukic, Martin Ndreca, Rasmus Persson, Simon Råstedt, 

Fabian Green 

Positivt vid den stora generationsväxlingen var att inte mindre än 8 av de nya spelare har spelat 

ungdomsfotboll i LB07, där två av dem, Hugo Andersson och Fabian Green, funnits i klubben sedan 

de började spela fotboll vid 6-års ålder. 

På grund av Covid-19 kom serien igång först runt midsommar och genomföras också som en 

enkelserie över 13 omgångar. Efter en stark inledning med seger med 4-0 i premiären mot Onsala BK, 

följde sedan en tyngre period för laget och inför de sista omgångarna återfanns laget i botten av 

tabellen. Trots en starkare avslutning av året räckte det inte till ett nytt kontrakt och laget återfinns 

2021 i Division 3. En positiv del att ta med sig är att laget hade klart lägst snittålder i serien och att 

juniorer regelbundet fanns med i matchtrupperna och ofta också i startelvan. 

P19 startade också sitt matchspel sent på året till följd av Covid-19 och även den serien genomfördes 

som enkelserie. Laget presterade väldigt starkt och vann P19 Div 1 Södra Götaland, vilket är näst 

högsta nationella nivån. Till följd av den förkortade säsongen infördes ett slutspel efter avslutad 

serie. Laget kom två i detta slutspel och gick därmed miste om möjligheten att kvala till P19 

Allsvenskan. Trots förlusten i P19-slutspelet stod LB07 för en oerhört stark säsong och flera av 

spelarna därifrån återfinns från 2021 i föreningens Herrlag. 

 



 
Fotboll Dam & F17 

Damerna skulle inför säsongen återfinnas i Elitettan, efter tre raka år i OBOS Damallsvenskan. 

Truppen och ledarstaben var fast beslutna att göra sejouren i landets näst högsta serie kortvarig och 

läget var ljust inför säsongen.  

Sent i januari nåddes dock LB07 av beskedet att en av klubbens största sponsorer valde att avbryta 

sitt ekonomiska engagemang i föreningen. Det satte föreningen i en tuff situation och ett lag i 

Elitettan skulle innebära en för stor kostnad för att inte riskera föreningens överlevnad. Dåvarande 

styrelse tog då beslutet att av avanmäla laget från Elitettan och inte ha något damlag i seriespel 

under 2020. 

Avanmälan från Elitettan fick också konsekvensen att F19’s seriespel blev en omöjlighet, då den 

serien kräver att föreningens seniorlag deltar i OBOS Damallsvenskan eller Elitettan. Som konsekvens 

av detta beslut försvann samtliga spelare och ledare från både Dam F19 från föreningen. 

Under året fanns dock föreningens nystartade F17-lag kvar, vilket var oerhört viktigt inför framtiden. 

Laget återfanns i den tuffa SM F17 Södra Götaland och slutade där på sista plats. Spelarna fick under 

året möjlighet att spela betydligt tuffare matcher än vad de var vana vid sedan tidigare, och tar med 

sig många bra erfarenheter inför framtiden. 

Under 2020 togs också beslutet att återstarta föreningens damlag till säsongen 2021. Laget kommer 

då börja om i Division 4 Sydvästra och bestå av spelare som året innan spelade i SM F17-serien. 

Föreningen kommer också att ställa upp med lag i SM F17 Södra Götaland och 2021 finns åter 

möjligheten att spela i LB07 oavsett ålder före både Pojk/Flick och Dam/Herr. 

  



 
 

Fotboll Ungdom 

LB07’s ungdomssida växte sig större under 2020 och nästan 1200 spelare samt 200 ledare återfinns 

numera i föreningen. Antalet seriespelande lag har också växt och uppgick under 2020 till 55, vilket 

är den högsta notering för någon av föreningarna i Skåne.  Fördelningen av anmälda lag såg ut enligt 

nedan: 

Barn 

Pojkar 8 år (8 lag), Flickor 8 år (3 lag), Pojkar 9 år (6 lag), Flickor 9 år (1 lag), Pojkar 10 år (4 lag), Pojkar 

11 år (4 lag), Flickor 11 år (3 lag), Pojkar 12 år (6 lag), Flickor 12 år (2 lag) 

Ungdom 

Pojkar 13 år (5 lag), Flickor 13 år (1 lag), Pojkar 14 år (2 lag), Flickor 14 år (1 lag), Pojkar 15 år (1 lag), 

Pojkar 16 år (1 lag) 

Skåneserier 

Pojkar 14 år (Södra), Pojkar 15 år (Serie C), Pojkar 16 år (Södra) 

Nationella Serier 

Pojkar 17 år (Div 1, Region 1), Flickor 17 år (SM F17 Södra Götaland), Pojkar 19 år (Div 1, Region 1) 

 

Under året har föreningen också genomfört extraträningar för pojkar och flickor i åldern 10-14 år. 

Dessa har ägt rum på Bunkeflo IP och Limhamns IP, där herrtränaren John Wall har ansvarat för 

pojkarna och sportchefen Henrik Adolfsson för flickorna. Träningarna har ägt rum på fredag 

eftermiddag och lockat 50-60 barn varje vecka. 

Årets Fotbollscamp var också en stor succé och väldigt välbesökt. Inte mindre än 265 barn och 35 

ledare fanns på plats och fyllde Brovallen under en vädermässigt perfekt vecka i augusti månad. Det 

är tredje året i rad som campen har vuxit. Ledare på campen är föreningens ungdomar och några av 

tränarna för de äldre lagen.  

Under 2020 utbildade också LB07 knappt 60st ungdomsdomare från föreningens äldre lag. Domarna 

dömde under året majoriteten av LB07’s alla ungdomsmatcher. 

  



 
 

Övrigt 2020 

Samarbetsklubbar 

Under året har LB07 som enda svenska klubb ingått ett samarbete med Bröndby IF från Köpenhamn. 

Bröndby IF har ett koncept för sina samarbetsklubbar som går under namnet ”Bröndby Masterclass”. 

Inom ramen för detta ges LB07’s spelare och ledare möjligheten att vidareutbilda sig i Bröndby IF’s 

regi. Utöver utbildningstillfällena finns också möjligheten att besöka Bröndby IF’s hemmamatcher 

och studiebesök i deras verksamhet. I samband med ingåendet av detta avtal sa också LB07 upp sitt 

tidigare avtal med Malmö FF och deras koncept ”Fotbollsnätverket”. 

LB07 har under 2020 också informellt börjat samarbeta med tennisklubben Fair Play TK. De har ökat 

sin närvaro på Limhamns IP med flera nya tennisbanor och det har tagits steg från båda 

föreningarnas sida att närma sig varandra. Under 2020 lånade föreningarna bland annat lokaler av 

varandra och det fördes också diskussioner om sportslig utveckling i syfte att lära av varandra. 

 

Kioskverksamhet 

LB07 ökade under 2020 sin kioskverksamhet. Som ett första steg öppnades kiosken på Brovallen även 

kvällstid på vardagar, utöver helgöppet, under den delen av säsongen när seriematcher spelades. I 

Limhamn var kiosken öppen under helgerna. Tanken för 2021 är att båda idrottsplatserna ska ha 

kioskerna öppna under de kvällar och helger som lagen i LB07 spelar match eller tränar. Kiosken på 

Brovallen var välbesökt även i veckorna och bidrog, utöver en trevlig service för klubbens besökare, 

även till intäkter för föreningen. 

 

Anläggningar 

I samarbete med Malmö Stad försöker LB07 ständigt att utveckla de anläggningar som föreningen är 

verksam på, Brovallen i Bunkeflostrand och Limhamns IP i Limhamn. Som ett led i detta förvandlades 

föreningens klubbstuga på Limhamns IP till ett rehabgym som kommer att nyttjas av de äldre lagen. 

Även en mindre lokal på Brovallen förvandlades till ett rehabgym. Ett nytt konstgräs lades också av 

Malmö Stad på Limhamns IP, vilket har möjliggjort för fler träningstider och större ytor för 

föreningens lag i samband med träning och match.  



 
 

2021 

Under 2021 fortsätter satsningen på att skapa Södra Sveriges Ledande Utvecklingsmiljö. Efter några 

år då föreningen har skurit ner på både verksamhet och personal finns nu en stabil grund att stå på 

inför kommande år. Ekonomin är i balans och tillförsikten är stor. 

Damlaget gör comeback i Division 4 Södra Götaland och bygger på en stomme från de egna leden. 

Herrlaget tar nya tag i Division 3 Södra Götaland och gör det med en ung trupp där inte mindre än 16 

spelare är 21 år eller yngre. 

Organisationen i föreningen utvecklas ständigt och sedan årsskiftet finns också Gun Hammarstedt 

anställd på deltid som administratör för att avlasta övrig personal och säkerställa att mer tid kan 

läggas i verksamhetens kärna – ute på planen bland alla ungdomar och ideella ledare. 

De uppskattade extraträningarna på fredagarna kommer att fortsätta, och fler fotbollscamps 

kommer att genomföras under skolloven för att erbjuda en aktivitet till alla ungdomar. 

LB07 ID kommer att implementeras fullt ut i föreningen och bidra till en ökad kvalité och samsyn hos 

föreningens alla ungdomslag.  

Under 2021 lanserar också LB07 sin egen Tränarakademi, som syftar till att rekrytera och 

vidareutbilda de mest ambitiösa och drivna tränarna i närområdet. Vissa av dessa finns redan i 

föreningen idag, men med tanke på den stora ökning av antalet medlemmar som har skett de 

senaste åren kommer behovet av duktiga och välutbildade tränare att öka framöver. 

  



 
 

Ordförande har ordet 

Då lägger vi 2020 till handlingarna. Nuvarande styrelse tillträdde i mars. Jag vill tacka föregående 

styrelse och klubbchefen David Wernersson, som fick ta många besvärliga och nödvändiga beslut 

under 2019 och under första kvartalet 2020. David slutade i april och fortsatte i föreningen som 

adjungerad till styrelsen. Viktigt för kontinuiteten. 

LB07 är en ung förening och har under dessa år upplevt både Superettan och Damallsvenskan, men 

till priset av efterföljande ekonomisk baksmälla. Det är inte lätt att gå till elitnivån i Malmö. Det 

kostar på, på alla vis. Det har lärt oss mycket och varit smärtsamt, t ex tvingades vi att sälja vår hall. 

LB07 är idag Skånes största fotbollsförening. Vi bor i en del av Malmö som upplever en stor 

inflyttning. Vi har trots ständigt nystartade lag en kö till klubben!  Vi tog fram en Vision, som jag 

hoppas att ni har läst, och började tydligt att göra en verksamhetsförändring:  Bygg klubben från vår 

barn/ungdomsverksamhet, låt våra framtida seniorlag bli en spegling av vår verksamhet!! Det var 

ett lätt beslut att ta och vi strävar efter att bli södra Sveriges bästa utvecklingsmiljö i fotboll. Vi vågar 

tänka nytt. 

Jag upptäckte snabbt vilken fantastisk fotbollskompetens som fanns bland våra medarbetare, Henrik 

Adolfsson, Sebastian Jonsson och John Wall. Alla har en bred erfarenhet, gedigna utbildningar och 

möjlighetsbaserat synsätt. Henrik och Sebastian fick tyvärr lägga mycket kraft och energi på rent 

administrativa uppgifter eftersom föreningen var rejält nerbantad personalmässigt. Det löste dom 

galant och när vi såg ”ljuset i tunneln” ur ett ekonomiperspektiv anställdes Olof Persson och Philip 

Celander på deltid för att förstärka ungdomsfotbollen. I samband med årsskiftet 2020/2021 började 

Gun Hammarstedt (deltid) som administratör. Gun och Birgitta Olsson på kansliet bildar ett väldigt 

starkt administrativt nav. Det krävs för att hantera1200 aktiva spelare. Detta innebär att nu kan 

Sebastian och Henrik än mer lägga sin kraft, som sportchefer, på fotbollsverksamheten. 

Jag vill påstå att det inte finns många föreningar i södra Sverige som har en sådan kvalificerad 

kompetens bland sina medarbetare som vi har! Detta är en viktig förutsättning för att klubben skall 

kunna fortsätta att utvecklas. Det innebär också helt andra förutsättningar för en styrelse. Normalt 

brukar styrelsen i en fotbollsförening tvingas till att arbeta mycket med dagliga frågor, vara operativ. 

Med våra förutsättningar kan styrelsen idag mer arbeta med strategiska frågor, ta fram mål, ge ramar 

och skapa resurser. Våra medarbetare får ett stort ansvar och tydliga befogenheter. 

 



 
 

Vi står inför nya utmaningar. Den största är nog hur vi skall kunna bereda plats till alla som vill spela 

fotboll hos oss. Vi saknar ytor och bättre lokaler. Vi har verksamhet på 2 idrottsplatser och jag har 

inte sett någon strategisk plan från kommunen som tydligt beaktar effekterna av våra stora 

inflyttning. Förskolor och skolor byggs i en sällad skådad omfattning. Men Fritidssektorn måste hänga 

med!  Alla vet att fysisk aktivitet är viktigt, men var skall barnen/ungdomarna vara? Vi tycker att den 

bästa lösningen för LB07 är att nuvarande Bunkeflo IP blir ett område för boende och att en ny 

idrottsplats skapas där gamla skjutbanan låg mellan Sibbarp och Bunkeflostrand!!  

Slutligen kan jag konstatera att 2021 ser mycket spännande ut och känner att vi kan blicka framåt 

med både stolthet och nyfikenhet. Jag vill tacka alla våra medarbetare, våra 200 duktiga 

tränare/ledare samt alla föräldrar som bidrar till att göra verksamheten möjlig. 

Varma hälsningar, 

Per Gärdsell, ordförande 

 

 

 

 


