En sammanfattning av Djurgården Fotbolls medlemsmöte måndagen den 9 februari.
Drygt 130 medlemmar hade samlats i aulan på GIH för att ta del av information från Djurgården
Fotboll. Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg inledde mötet med att hälsa alla välkomna
och fortsatte med sina tankar om Djurgården Fotboll.
– En verksamhet som Djurgården Fotbolls är ofta väldigt händelsestyrd. När jag reflekterar över
de senaste åren kan jag konstatera att det har hänt saker hela tiden, i styrelsen, i ledningen, det
har varit ekonomiska problem och därför har det varit väldigt många kortsiktiga frågor som har
hanterats i styrelsen. Vi måste ha möjlighet att jobba mycket mer långsiktigt och då är det viktigt
med kontinuitet, så väl i styrelsen som i ledningen. Jag känner en väldigt stor tillförsikt, trots alla
händelsestyrda saker har vi lyckat blicka mer framåt än vi har gjort tidigare under de år jag varit
med i styrelsen.
Lars-Erik fortsatte med att nämna föreningens ekonomi.
– Henrik Berggren och Bosse Andersson plockades in i slutet av 2013 och tillsammans med alla
medarbetare har de lyckats dra ner på kostnadsnivån väldigt mycket. Det känns som om vi
äntligen börjar få en stabilitet på åtminstone kostnadssida. Nu har vi en uppgift framför oss att
jobba långsiktigt med intäktssidan där vi redan tagit flera stora grepp.
Lars-Erik påpekade också vikten av att föreningen åter lyckats göra bra spelarförsäljningar.
– Ibland menar man att vi har sålt fel spelare, men där måste jag be er att ha förtroende för
ledningen och styrelsen om att vi gör rätt avvägningar. Vi har många diskussioner internt om
försäljningar och vi har under året gjort de första riktigt bra försäljningarna på många år.
Avslutningsvis berättade Lars-Erik om en planerad utbyggnad av Djurgårdens
träningsanläggning på Kaknäs.
– En viktig bit i verksamheten är våra anläggningar. Vi vill utveckla Kaknäs ytterligare. Det vi vill
göra under 2015 är att bygga ut anläggningen med 150-160 kvadratmeter, dels med en
träningslokal på 100 kvadratmeter och dels med två nya omklädningsrum. Det gör att vi kommer
kunna utnyttja Kaknäs mycket bättre, vi kan integrera ungdomselitlagen bättre med herrarnas Alag och även damernas A-lag får en möjlighet att komma dit och träna. Vi kommer att försöka
hitta sponsorer och göra insamlingar och vi hoppas givetvis på ert stöd för att få ihop delar av
de ganska stora summor detta kommer att kosta.

Efter Lars-Erik Sjöberg tog Djurgården Fotbolls vd Henrik Berggren vid och berättade främst om
ekonomin.
– Tidigt efter att jag kom in i föreningen insåg jag att vi skulle få likviditetsproblem under 2014. Vi
valde vi att göra ett antal spelarförsäljningar för att få in de pengar vi absolut behövde. Givetvis
var vi tvungna att balansera det mot ett hyggligt sportsligt resultat, och det kan man väl säga att
vi lyckades med. De exakta siffrorna för 2014 kommer att presenteras på årsmötet 2015, men
det ser ut att bli bra. Nu har vi fått ner kostnadssidan och jobbar hårt med att öka intäktssidan.
Vi är på rätt väg och 2015 ska vi inte behöva göra försäljningar för att överleva, eventuella
försäljningar ska i stället stärka ekonomin och ge oss handlingsutrymme.

Henrik hann även med att berätta att en ny hemsida är under framtagande då man inte är nöjd
med den nuvarande.

Djurgårdens kommersiella chef hade på grund av sjukdom inte möjlighet att närvara varför hans
punk utgick. I stället gick turen över till valberedningens ordförande Per-Erik Hasslert.
– Vår uppgift är att hitta bra kandidater för styrelsen till årsmötet. Nummer ett är att hjärna och
hjärta ska vara med, och då pratar vi Djurgårdshjärta, samt engagemang, det är grundbultarna.
Sedan måste vi se att det finns rätt kompetenser i styrelsen. Dessutom behövs det erfarenhet
eftersom det är en ganska komplex verksamhet, det tar ett tag att komma in och förstå helheten.
Vi i valberedningen har träffats omkring 15 gånger i år, vi har pratat minst en gång med alla
styrelseledamöter och vi har pratat med den operativa ledningen och även varit med på några
styrelsemöten. Tittar vi hur det ser ut i dag så tycker jag att det är ett väldigt klokt gäng som
sitter i styrelsen.
Valberedningen föreslog omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande samt av Anders Grönhagen
och Gustaf Törngren som styrelseledamöter. Utöver detta föreslog man nyval av Patrik Nilsson,
tidigare på adidas och nu VD på Gant. ”Starkt Djurgårdshjärta, klok och erfaren, bra
ledarerfarenheter och stort kontaktnät” sa Hasslert när han motiverade valet. En intervju med
Patrik Nilsson kommer på dif.se innan årsmötet.
Ellinor Persson, Johan Lindén, Mikael Pawlo och Claes-Göran Sylvén valdes vid föregående
årsmöte in på 2 år.

Dagens stora punkt var sporten, intressanta punkter som dock är svårare att sammanställa i
text. Sportchefen Kristian Kinnunen, huvudtränaren Mauri Holappa, assisterande tränaren Elaine
Mouras och lagkaptenen Alexandra Höglund representerade damernas A-lag. De berättade om
flera bra nyförvärv och en trupp som de är mycket nöjda med. Målet för säsongen är glasklart,
Djurgården ska upp i Damallsvenskan. ”Annars flyttar jag hem till Finland igen” menade
Holappa.
Akademichefen Tommy Davidsson presenterade Christofer Augustsson och Johan Wilny, nya
tränare för U19, samt William Strömberg och Marcus Tjärnberg, nya tränare för U17. ”Vi har
något fler sistaårs-juniorer i U19 och jag tycker att laget ser bättre ut än någonsin under mina
sex år i föreningen, även om utbildningen är i fokus så är det klart att vi ska ha chans att gå hela
vägen”, menade Tommy och satte lite press på U19-tränarna.
Herrarnas sportchef Bosse Andersson berättade om årets upplägg för A-laget och presenterade
årets nyförvärv. Pelle Olsson avslutade med en taktisk presentation till bilder från några av förra
årets mål, ett mycket uppskattat inslag.

Kvällen avslutades med frågor från publiken.
Hur ser ägandesituationen av spelare ut?
Vi har investerat för Djurgårdens pengar. De spelare som vi inte äger helt är de spelare som
kommer från ungdomsakademin där det finns ett intresse från de som varit med och finansierat
ungdomselitsatsningen. Enligt beslut från UEFA kommer det i framtiden inte heller vara möjligt
med tredjeparts-ägande, berättade Bosse Andersson.
Hur ser rörelseresultatet 2014 ut?
Vi går aldrig ut med resultatet innan årsmötet, berättade Henrik Berggren.

Vad är styrelsens vision och långsiktiga mål?
Vi ska tillhöra klubbarna som får chansen att spela ute i Europa. Grunden för det är att vi har en
ekonomi i balans och att vi kan bygga tillgångar, så väl på anläggningssidan som på spelarsidan.
Därtill ska vi ha en väl fungerande breddverksamhet. Vi har stora utmaningar nu när
Djurgårdsstaden byggs, det kan ju inte vara någon annan som har hand om pojk- och
flickverksamheten där än Djurgården. En förening, herr-, dam-, pojk-, flick- och knatteverksamhet
och en bra akademiverksamhet, sa Lars-Erik Sjöberg.
Hur jobbas det med att ta fram nya, snygga souvenirer?
Vi har haft en ganska bra souvenirförsäljning under sista delen av 2014 då det såldes som bara
den. Sedan är ju smaken väldigt olika. Det är inte den fråga jag är bäst på att besvara, men vi har
ett jobb att göra där, menade Henrik Berggren.
Hur är det med försäljning av souvenirer inne på arenan?
Vi har ju jobbat en hel del och gjort en del tester och konstaterat att det inte är så enkelt att få
lönsamhet i det, och då har vi valt att i stället ha försäljningen utanför arenan, med ett ganska bra
resultat. Men jag har jobbat med att vi även ska ha försäljning inne på arenan, jag får själv många
frågor om var man kan köpa souvenirer. Det är inte så enkelt, det kostar ganska mycket, men vi
måste lösa det, sa Berggren
Djurgårdens SLO Lena Gustavsson Wiberg sköt in att de som på ideell basis vill hjälpa till med
souvenirförsäljningen inne på arenan gärna får höra av sig till henne.

	
  

