WINGS HC ARLANDA
Verksamhetsberättelse
1 maj 2016 – 30 april 2017

Säsongen 2016/2017 är över. En ny grund har lagts. Föreningen redovisade ett
resultatmässigt överskott på drygt 1,3 mkr. Det kan jämföras med ett underskott på
353 000 kr föregående verksamhetsår. Förbättringen beror på att intäkterna ökade
samtidigt som kostnaderna minskade. Wings är lokalt förankrad hockeykultur på väg
uppåt. Som spelare, ledare, förälder, supporter, sponsor, samarbetspartner eller
annan i Wings-familjen kan du vara stolt över klubbmärket.

Bakgrund
När verksamhetsåret inleddes den 1 maj 2016 var föreningen i en prekär situation. Föreningen hade dragit på sig
stora skulder och kunde i mars 2016 inte längre betala sina räkningar. Föreningen, som i det närmaste var
konkursmässig, hade en skuld till Sigtuna kommun på drygt 1,4 miljoner kronor och betydande skulder till ett flertal
andra fordringsägare.
För att komma till rätta med situationen ansökte föreningen om företagsrekonstruktion, vilken beviljades av Attunda
tingsrätt den 29 mars 2016. Den statliga lönegarantin säkerställde att de anställda fick sin lön. Föreningen kom
överens med kommunen om att ingå en avbetalningsplan och uppgörelser träffades med flera fordringsägare om
avskrivning, nedskrivning eller avbetalning av föreningens skulder. Den 13 maj 2016 återkallade föreningen sin
ansökan om rekonstruktion.

Ny organisation
Den 8 juni 2016 höll föreningen årsmöte i Pinbackshallens cafeteria. Årsmötet beslutade att välja Johan Karlsson till
ny ordförande på ett (1) år. Som övriga styrelseledamöter valdes Jan-Erik Sundqvist (ett år), Mats Grewe (två år),
Johan Hemström (två år), Jenny Göransson (ett år), Patrik Persson (ett år), Elinor Hultgren (ett år), Annika Bröms
(två år) och Henrik Larsson (två år). Anna Isakson och Tommy Larsson valdes till suppleanter (ett år).
Nils Perhrson valdes till revisor, och Angelica Pettersson, Anders Leffler och Peter Nilsson till valberedning. Under
verksamhetsåret beslutade Annika Bröms att frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot. Annika har varit fortsatt
engagerad som adjungerad ledamot, med särskilt ansvar för Hockeyskolan.
Wings nya organisation innefattade även ett ideellt arbetande sportråd med Niklas Wikegård och Jocke Alftberg i
spetsen. Micce Andreasson såg till att A-laget fick gedigna målvakter innan han återvände till Lugano. Med i
sportrådet var även Christer Höglund som framför allt bidrog till att ”nya” Hockeygymnasiet fick en bra start. Både
Wikegård och Alftberg är fortsatt ideellt engagerade i verksamheten.
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Nya avtal med kommunen
Den 13 juni 2016 ingick föreningen ett nytt hyresavtal med Sigtuna kommun avseende Pinbackshallen. Föreningen
kunde därmed sänka hyreskostnaden, förlänga öppethållandet i A-hallen och tidigarelägga uppstarten av B-hallen.
Samma dag, dvs den 13 juni 2016, ingick föreningen ett avtal med kommunen om avbetalning av skulden, som då
uppgick till 1 429 534 kronor. Avtalet, som är daterat 8 juni 2016, omfattar en avbetalningsplan på sjutton (17) år.
Under perioden juni 2016 – augusti 2017 avbetalar föreningen 500 kronor/månad. Under perioden september –
december 2017 avbetalar föreningen 9 875 kronor/månad. Därefter uppgår avbetalningen till 88 877 kronor/år.
Skulden kommer enligt planen att vara reglerad 31 december 2033.

Avbetalning av skulder
Efter kontakter med Länsstyrelsen erhöll föreningen den 5 juli 2016 en amorteringsplan avseende återbetalning av
lönegarantimedel om sammanlagt 311 184 kronor (exklusive sociala avgifter) som hade utbetalats av staten till
föreningens anställda under det att föreningen var föremål för rekonstruktionsförfarande. Föreningen har sedan den
31 augusti 2016 avbetalat 25 932 kronor jämte ränta per månad till Länsstyrelsen. Den sista avbetalningen sker den
31 juli 2017. Sedan är även den skulden ett minne blott.
Föreningen har under verksamhetsåret också betalat av en tidigare upplupen skattefordran (14 000 kronor), diverse
skulder till ett antal fordringsägare, samt lejonparten av en tidigare upplupen skuld till Resurs Bank (avseende
tidigare materialinköp från Intersport), som per den 1 maj 2016 uppgick till 83 000 kronor.

Nya system, regler och rutiner m m
Styrelsen har under året ägnat mycket kraft åt att lägga en administrativ grund. Bland annat har följande utarbetats
och implementerats:


Ny arbetsordning för styrelsen och tydliga attestregler



Ny ändamålsenlig kontoplan i Fort Knox och nya bank- och Swishkonton i Handelsbanken



Ny rutin för redovisning av försäljning i cafeteria och vid A-lagets matcher (Game Day)



Ny modell med fakturering av medlems- och spelaravgifter via laget.se



Ny rutin för att säkerställa rätt LOK-stöd



Nya regler och avtal för uthyrning av Klubbstugan



Ny policy för betalning av spelaravgift och för hantering av lagsponsring



Nytt biljett- och kassahanteringssystem (www.transticket.se)
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Ny sponsorkatalog med sortiment (reklamplatser) och priser



Nya mallar för samarbetsavtal med sponsorer och andra samarbetspartners samt rutin för försäljning,
fakturering och produktion



Rutin för överlåtelse av obetalade fakturor till NOX Finans



Nya mallar för spelaravtal för A-lag och juniorer och rutin för ingående av dessa avtal



Ny Cupmanual för Wings Cup

Föreningens hemsida har varit föremål för översyn och förändring av lay-out och innehåll. Såväl den officiella
hemsidan som Wings sociala media uppdateras i högre utsträckning. Antalet följare på Wings Facebook och
Instagram har ökat.
Ett nytt filmbås, det så kallade Live Arena-båset, har ritats, byggts och målats med ideella krafter.
En helt ny kollektion av merchandise-produkter har tagits fram och börjat säljas till attraktiva priser. Sortiment och
priser finns numera även på hemsidan, där varor kan beställas och betalas.

Nya samarbetsavtal
Föreningen har under verksamhetsåret ingått flera nya avtal, bland annat med följande samarbetspartners:
CCM Hockey. Avtalet, som gäller fram till säsongen 2019/2020, innebär att föreningen fortsätter att arbeta med
varumärket CCM, som är marknadsledande inom de flesta kategorierna. Det långsiktiga samarbetet gör det möjligt
att utveckla relationerna till ömsesidig nytta och gör det också lättare för klubben och, inte minst, de aktiva. Alla vet
och kan utgå ifrån att Wings är en CCM förening.
Intersport (Boländerna). Avtalet, som gäller fram till säsongen 2019/2020, innebär att föreningen och föreningens
alla lag koncentrerar sina inköp av utrustning och material till Intersport. Avtalet med Intersport ger föreningen en
procentuellt beräknad kick back på föreningens inköp och en bonus för inköp som görs med Club Intersport-kort där
innehavaren har registrerat Wings som sin förening.
Cleverec. Avtalet innebär att föreningen anslutit sig till ett webbaserat system, Cleverservice, för tillsättning av
domare, utbetalning av ersättning, kvittohantering, kontering och bokföringsunderlag. Föreningen har därmed fått en
kostnadseffektiv domarhantering och säkerställt adekvat bokföring och redovisning. Cleverec har nu kommit överens
med Svenska Ishockeyförbundet om att koppla ihop Cleverservice med TSM, vilket kommer att göra systemet ännu
bättre för alla involverade. Allt fler föreningar förväntas börja använda Cleverservice. Wings var först med
Cleverservice i Uppland/Stockholm.

3

WINGS HC ARLANDA
Verksamhetsberättelse
1 maj 2016 – 30 april 2017

Starzone Sports/Hockeyfabriken. Det tidigare avtalet har förlängts och utvecklats. Starzone genomför ca 100
hundratalet teknikträningar för Wings barn- och ungdomslag under en säsong. Tillsammans med Starzone
tillhandahåller klubben camper i toppklass i Pinbackshallen.

Fler företagare är med på tåget
Föreningen har under året arbetat hårt för att (i) behålla befintliga, (ii) vinna tillbaka förlorade och (iii) ackvirera nya
sponsorer och samarbetspartners. Arbetet har strukturerats och systematiserats. Rutiner för avtal, fakturering och
produktion av reklammaterial har utarbetats. En katalog med reklamplatser och priser har tagits fram. Nya mallavtal
har utvecklats och implementerats. Intäkterna från reklamförsäljning uppgick till drygt 1 mkr. För första gången på
länge såldes isreklam för alla tekningscirklar. Alla sponsorer och samarbetspartners bjöds i samarbete med
Erikssunds Säteri in till ett lyckosamt event på Solvalla, med bl a Tomas Brolin och Niklas Wikegård.

Game Day och nytt intro
A-laget är föreningens representationslag. Vid A-lagets hemmamatcher är det upp till bevis. Inte bara på isen. Alagets hemmamatcher är ett viktigt arrangemang för hela klubben.
Inför säsongen lanserades Game Day som ett koncept. Vi ville skapa feststämning och ”vi”-känsla som innefattade
fler än våra allra mest hängivna supporters i 99:ers. A-lagets hemmamatcher ska locka flera. Det ska vara trevligt
och välkomnande att gå på hemmamatch i Pinbackshallen. Målet är lapp på luckan. Vi kom en bit på vägen.
Ungdomslagen med ledare och föräldrar ställde upp till 100 procent som matchvärdar.
Hemmapremiären den 18 september 2016 överträffade förväntningarna. Det blev en härlig publikfest och seger mot
Sollentuna. I samband med matchen hölls också en tyst minut för en av Wings eldsjälar, Ulf Lange, som tyvärr
lämnade oss. Det var fint och värdigt.
Vid premiären fick vi också höra Wings nya intro med William Karlsson. Studioinspelningen gjordes i augusti 2016
med Felix Andersson vid mixer-bordet. Gåshud och stämningshöjare för alla Wings-hjärtan:
“Det var här som allt började. Här lärde jag mig grunderna. De jag jobbar med varje dag. Min tid i
WINGS glömmer jag aldrig. Den är kanske den bästa i mitt liv. Här fick jag också vänner för livet. I
WINGS är man stolt över klubbmärket. Man bär det med respekt. Som spelare i WINGS ger man alltid
100 procent. Offrar sig hänsynslöst för laget. Man ger aldrig upp. Idag är det Game Day. Det är något
speciellt med hemmafajt i Pinbackshallen. Man vill vinna till varje pris. Kom igen nu WINGS. Kämpa.”
William Karlsson (Columbus Blue Jackets)
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Hockeyfritids, camper och event
Föreningen startade Wings HockeyFritids under ledning av Hockeyfabriken. Fokus på teknik, kreativitet och glädje.
Allt från stafetter, hinderbanor och göra mål stationer till smålagsspel i alla former. För alla killar och tjejer födda
2003 – 2008. Fredagar kl 14:40 – 16:00. Till självkostnadspris.
I samarbete med Hockeyfabriken genomfördes flera camper:


Sommarcamp (12/8 -15/8)



Höstlovscamp (30/10 - 2/11)



Skills Intensity Day (22/12)



Sportlovscamp (27/3 - 1/4)



Robby Glantz Powerskating (10/4-13/4)



Springcamp (v 13- 16)

Den 14 december 2016 spelade Wings mot Hammarby. Samtidigt firade vi Pinbackshallen 30 år tillsammans med
Sigtuna kommun. Wings bjöd alla på fri entré och det var stor hockeyfest.
Wings var värd för ett stort företagsjippo som arrangerades i Pinbackshallen. Det var eventbyrån Kraftkällan som
ordnade konferens för en av Sveriges ledande däckkedjor. Niklas Wikegård höll ett uppskattat föredrag som följdes
av en hockeymatch mellan däckkedjan och deras leverantörer med över 500 högljudda kollegor och partners på
läktaren. Det var cheer-leaders, DJ och tilltugg från Festspecialisten. Wings levererade, med hjälp av spelare från Alaget och J20.
"Tack för all hjälp och härligt bemötande. Det blev en riktigt lyckad eftermiddag och kväll hos er [...].
Gästerna var så glada och positiva till hela grejen.
Det var roligt att lära känna er allihop och även känna styrkan i en förening som skapar energi till
andra och ideellt arbete som lönar sig.”
Susanne Wallin, VD Kraftkällan
Den 24 februari 2017 arrangerade ett av ungdomslagen ett uppskattat Skridskodisco i Pinbackshallen.
Hockeyskolan med spelare från A-laget var med och marknadsförde Wings i samband med The Week (9-13
augusti). Juniorlagen tjänstgjorde som parkeringsvakter i samband med julmarknaden på Steninge (19-20/11, 2627/11, 3-4/12 och 10-11/12) och flera ungdomslag och J18 var med och hjälpte till vid invigningen av nya Märsta
centrum (30/3 – 2/4). En grupp frivilliga var med och nattvandrade i Märsta den 16/12.
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Sporten
Utgångsläget för Wings A-lag var i linje med den ekonomiska situationen. När försäsongen inleddes fanns inte
någon ledarstab och, än mindre, någon trupp. Björn Lidström engagerades som huvudtränare. Tränarstaben
utökades med Viktor Helander (ass coach) och Alexander Hamberg (MV coach). Peter Mattsson antog utmaningen
som General manager. Säsongen inleddes med träningsmatcher mot bl a Tumba och Valbo. Målsättningen inför
säsongen var att inte åka ur Hockeyettan. Den uppfylldes. Faktum är att A-laget inte var långt borta från att
kvalificera sig för spel i Allettan. I fortsättningsserien kunde man sedan säkra kontraktet innan sista matchen var
spelad.
Wings J20, som leddes av Niklas Lundquist, och J18, hade en tuff försäsong. Det var svårt att rekrytera spelare.
Klubbens ekonomi och framtid var oviss och spelaravgifterna i högsta laget. Inte desto mindre lyckades J20 hålla
ångan uppe och slutade på en femte plats i J20 Elit Östra.
Wings J18, som också led av den svåra situationen, överraskade och var länge med och slogs om en plats till J18
Allsvenskan. Laget som coachades av David Lundmark slutade sedan på en sjunde plats i J18 Elit Östra. I
fortsättningsserien var det kräftgång och laget hamnade i kvalserien. Där tog laget åter sig samman och säkrade
elitplatsen redan i näst sista omgången.
Sammanfattningsvis kan konstateras att A-laget och juniorlagen överträffade förväntningarna och lyckades säkra
sina kontrakt. Sportrådet hade, tillsammans med klubbens hängivna ledare, en helt central roll i detta. Inför
2017/2018 är läget annorlunda. Ledarstaberna är på plats. A-laget och juniorlagen tränar för fullt och trupperna blir
betydligt vassare. Målen kan sättas högre.
Wings U16 (Team -01) kvalificerade sig för spel i U16 Allettan. Det gjorde, mot nästan alla odds, även Wings U15
(Team -02), som slutade på en fin tredje plats, och Wings U14 (Team -03). Wings U16 tog silver i DM. Wings U14
tog sig till A-slutspel och knep en hedrande fjärde plats i Göteborgs Ishockey Cup. I Wings barn- och
ungdomsverksamhet är det mindre fokus på lagens resultat. Överlag kan konstateras att utbildningen håller en hög
nivå. Wings har helt enkelt väldigt många bra tränare och ledare även i barn- och ungdomsverksamheten.
Hockeyskolan är föreningens långsiktiga fundament. Den har under ledning av Annika Bröms fått ett rejält lyft.
Antalet barn har ökat markant. Även här har de ideellt arbetande ledarna gjort enastående insatser för denna
föreningens kanske enskilt viktigaste enhet. En målsättning är att föreningen ska ha 100 aktiva barn i Hockeyskolan
och att i ännu högre grad involvera äldre spelare i Hockeyskolans lekfulla träningar.
Wings hade fyra ordinarie spelare och tre reserver i Upplands TV-pucklag. Tre spelare från Wings var med i
flickornas motsvarighet, Stålbucklan. Josefin Bouveng (-01) tog en plats i Damlandslaget U18.
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Wings som en förening
Wings är en ideell förening. Hockeyskolan, barn- och ungdomslagen, juniorelitlagen, A-laget och veteranlaget är
viktiga delar i helheten. För en spelare och hans/hennes föräldrar är det ”egna” laget av naturliga skäl ofta i fokus.
Lagets organisation och verksamhet är viktig. Laget är emellertid inte någon självständig fristående enhet. Varje lag
är - juridiskt, ekonomiskt och sportsligt - en integrerad del av klubben. Att vara ledare, spelare och förälder till
spelare i Wings är ett åtagande i och gentemot föreningen. Man är en del av föreningen Wings.
Föreningen har under året tagit viktiga steg för att i enlighet med god redovisningssed hantera Wings som en klubb.
Ett exempel är att ersättningen till domare i samband med barn- och ungdomslagens matcher numera bokförs som
kostnader i föreningen, men att pengarna dras från lagens bankkonton i Handelsbanken. Ett annat exempel är en
uttrycklig policy om att inget lag får skicka fakturor i föreningens/lagets namn. Föreningen fakturerar lagens
samarbetspartners/sponsorer. Lagen får sedan pengarna, exklusive reklamskatt, insatta på lagens bankkonton i
Handelsbanken. Lagens bankkonton i Handelsbanken redovisas i bokslutet för Wings.
Att i alla avseenden hantera Wings som en förening är en viktig utgångspunkt för framtida utveckling av klubben.

Övrigt
Caféterialokalen dömdes inför säsongsstarten ut av Miljö- och hälsoskyddskontoret vid ett kontrollbesök på klubbens
eget initiativ. Caféterian kunde till följd av de påtagliga bristerna inte öppna enligt plan. Verksamheten flyttades ut till
provisorium för resten av säsongen. Föreningen har under säsongen haft en dialog med kommunen om renovering
av cafeterialokalen och kostnaderna för den. Målsättningen är att caféterialokalen åter ska vara i bruk efter
sommaren.
Föreningen har under säsongen investerat i 400 nya matchtröjor (hemma/borta) till alla ungdomslag. 75 nya
träningströjor till Hockeyskolan är beställda. Föreningen har också beslutat att sänka spelaravgifterna för alla barnoch ungdomslag samt juniorlag (J18 och J20) med tio (10) procent. Sänkningen innebär lägre kostnader för alla
spelare. För en juniorspelare är det en kostnadsbesparing på 1 500 kr. Styrelsen har också föreslagit en halvering
av medlemsavgiften som årsmötet har att besluta om.

Framtiden
Föreningen har under året genomgått ett stålbad och i flera avseenden kört på fälgarna. Det är inte långsiktigt
hållbart. Föreningen behöver investera i organisation, ledare/spelare och faciliteter. Sådana investeringar skapar
förutsättningar för utveckling. Det ökar föreningens attraktionskraft, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ännu
bättre ekonomi. En fortsatt positiv utveckling kräver fortsatt hårt arbete och stort engagemang från alla. Den
ljusnande framtid är då Wings. Från Hockeyskola till A-lag. Kämpa.
****************
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