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Villa Lidköping BK  
869000-4109 

 
Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 
 
OBS! I denna redovisning enbart verksamhetsberättelsen. 
Årsredovisning klar 9 juni. 
 
Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Innehåll  
 
- förvaltningsberättelse  
- koncernresultaträkning  
- koncernbalansräkning  
- moderföreningens resultaträkning  
- moderföreningens balansräkning  
- noter, gemensamma för moderförening och koncern  
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten 

Villa Lidköping BK bildades 18 januari 1934. Föreningens ändamål är att bedriva 
idrottsverksamhet inom bandysporten i enlighet med "idrottsrörelsens verksamhetsidé".  
Det gångna verksamhetsåret var alltså klubbens åttiofemte. Föreningen har i sin verksamhet 
två helägda bolag.  

Verksamheten under räkenskapsåret  

Verksamhetsåret 2019-2020 får sammanfattas som ett bra år för vår verksamhet. Såväl vårt P 
17- som P 19-lag vann SM-guld!! 
Damlaget spelade semifinal och våra herrar förlorade i SM-finalen mot Edsbyn. 
Med våra 33 lag i seriespel under året har Villa Lidköping BK även i år varit världens största 
bandyförening sett till antal lag i seriespel. 
 
Sportsligt inleddes året med ”Sommarbandyskolan” i augusti. Den hade cirka 280 elever och 
blev ett mycket lyckat arrangemang. Ungdomarna kom från Sverige, Norge och Finland. 
Lägret var uppdelat på två veckor och man tränade på såväl is som med fys och teori. 
Ungdomarna och deras ledare bodde på De La Gardie-gymnasiet under sina respektive sju 
lägerdagar i Lidköping. 
 
På is-premiären inleddes som brukligt med en promenad för välgörenhet. Denna gång stod 
MOD (Mer Organ Donation) som mottagare för de insamlade medlen under säsongen, dessa 
uppgick samlat till drygt 60 000:- 
Det var i år match mot Lidköpings AIK för våra herrar och Damlaget mötte vårt egna P 19-
lag. Det blev som vanligt ett uppskattat och bra genomfört arrangemang med runt 1500 
personer samlade i Sparbanken Lidköping Arena. I slutet av september stod Villa Lidköping 
återigen som arrangör för slutspelet i Svenska Cupen.  
 
Bra sportslig underhållning och fina matcharrangemang har tilltalat en stor publik under året. 
Dessvärre minskade antalet åskådare något och den avslutande semifinalen fick spelas inför 
tomma läktare på grund av corona-pandemin och regeringens restriktioner. Total publik på 
herrarnas hemmamatcher var 49 909 vilket innebär ett snitt om 3 119, Detta är en minskning 
med 220 personer per match eller 3 520 personer. 
Damernas matcher i elitserien och slutspelet lockade i år 2 916 personer, vilket ger ett snitt på 
324 personer över de nio matcher som spelats.  
 
Lägg därtill alla som varit och tittat på alla våra junior-, dam- och ungdomslagsmatcher så 
kan vi konstatera att intresset för Villa Lidköping är stort.  
 
 
Villa Lidköping Restaurang AB, 1934 
Villa Lidköping Restaurang AB är ett helägt dotterbolag till föreningen.  
19/8-19 började Henrik Wiberger som ny restaurangchef. Henrik tog vid rollen efter att Jonas 
Stern valt att avsluta sitt uppdrag. Henrik Wibergers uppdrag är att fortsätta bolagets 
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utveckling för att möta upp det 4 + 1-årsavtal som tecknades 1/9-17 med kommunen - ett 
avtal som innebär ansvar för restaurang, konferens och event i Sparbanken Arena. Förutom 
arrangemang vid Villa Lidköpings hemmamatcher har det varit olika evenemang i arenan där 
restaurangen har varit engagerad. Mia Skäringer (flyttades pga sjukdom med tämligen stora 
extraordinära insatser, lärdom för framtiden), What a night med bl a David Lindgren och 
Power Meet är några exempel. Konferensdelen har sin gäst i huvudsak hos föreningens 
samarbetspartners. Styrelsens tidigare framskrivna projektrelaterade uppdrag för att mer 
systematiskt utveckla bolaget mot framtiden tas vidare av Henrik. 
Extraordinärt. Bolaget hade bra koll på sin verksamhet fram till att världen drabbades av 
Pandemin, Covid-19 (Corona). Det i sin tur innebar inställda evenemang fr o m 12/3 och med 
det en vikande lunch- och konferensverksamhet. Omsättning har under denna tid gått ner med 
cirka 1,6 milj mot prognos, dateterat 20200220. Resultatmässigt har bolaget påverkats med 
tapp om cirka 600 tkr. 
Ovan nämnd Pandemi pågår fortfarande vid årets bokslut och som fortsatt påverkar bolagets 
ordinarie verksamhet på ett kraftfullt sätt.    
 
Villa Lidköping Event AB  
2018 genomfördes den första Fritidsmässan i Sparbanken Lidköping Arena i Villa Lidköping 
Events regi. Framgången var slående och efter sommaren 2019 startade arbetet med nästa 
mässa, fastlagd till april 2020. En delvis ny utformning, baserad på erfarenheterna från 2019, 
antogs och under tiden september till februari lades ett stort arbete ner för att skapa en ännu 
bättre mässa än 2019. Vid tiden för Coronan’s intåg var program spikat, utställare bokade och 
allt såg bra ut när vi av kända skäl var tvungna att ställa in hela arrangemanget. Dock har vi 
lyckats att få dom flesta utställarna att behålla sina bokningar av montrar och flytta dessa till 
mässan 2021. Vi ser därför framtiden an och har siktet inställt på Fritidsmässan 2021. 

 
Elitverksamheten  
Herrarnas elittrupp har bestått av 19 spelare. Johan Sixtensson har varit herrarnas 
huvudtränare med Martin Arvidsson och Tobias Backman som ass. tränare. Martin Berggren 
har varit målvaktstränare och Gustav Fabiansson fys.tränare. 
På damsidan har Christer Andersson varit huvudtränare med Kerstin Gustafsson som 
lagledare vid sin sida. 
Damerna har haft en elittrupp om 20 spelare. 
 
Resultatmässigt blev det en bra säsong för våra damer. 
I såväl World cup som Svenska Cupen och slutspelet förlorade man mot Skutskär i semifinal. 
I Serien slutade man på en tredje plats.  
Herrarna åkte till World cup i Sandviken som regerande mästare. 
Efter en rafflande semifinal som slutade 3-3 fick man se sig besegrat på straffar mot 
kommande World cup-mästarna Bollnäs GIF. 
Även i Svenska cupen blev man utslagna i semifinal, denna gång mot Edsbyn men efter 
sudden death då det stod 3-3 vid full tid. 
I Elitserien slutade man på andra plats efter Edsbyns IF. 
I kvartsfinalen besegrades AIK i tre raka matcher. Semifinalspelet krävde fyra omgångar, 
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men likt säsongen 2012 samt 2016 avslutade Villa med vinst i Bollnäs och hade därmed slagit 
ut hemmalaget Bollnäs GIF med 3-1 i matcher och var klart för klubbens andra raka final och 
den sjätte totalt. 
I finalen mötte man seriesegrande Edsbyns IF, dessvärre kunde inte fjolårets bedrift upprepas 
och man förlorade mot ett för dagen bättre Edsbyn med 5-1 (3-1). 
 
VM för herrar som planerats i Ryssland ställdes detta år in p g a Coronaepedimin. 
Damernas VM gick av stapeln i Oslo, Norge, under februari månad. 
Sverige vann VM-Guld och Villa Lidköping-produkten Tilda Ström utsågs till VM:s bästa 
forward. 
De Villaspelare som representerade Sverige var; Tilda Ström, Matilda Svenler, Lisa Östman, 
Ida Friman. 
Jon Karlsson passerade i och med semifinal 4 sin 200:e match i Villatröjan. 
 
 
Dam och Flickverksamheten - VIKTOR 
Damlaget har i år gjort fina framsteg. Inledningen av säsongen gick som smort och vi hade 
känn på en finalplats i både Svenska Cupen och i World Cup, men det tog slut i semifinalen 
emot Skutskär i båda turneringarna. En spelidé blev tydligare under säsongen och tjejerna 
spelade en riktigt fin bandy, slutspelet tog tyvärr slut i semifinalen emot Skutskär. Totalt sett 
en riktigt fin säsong, framtiden ser ljus ut! Damallsvenska laget har lirat en hel del matcher 
under säsongen, varit på en turnering i Örebro, fina resultat. I serien slutade laget på en stabil 
tredjeplats. F17 har under säsongen ställt upp i poolspelsomgångarna samt World Cup i 
Vetlanda. F17 slutade trea i serien, grunden av spelarna är kvar i detta lag kommande 
verksamhetsår också så här ser verksamheten riktigt spännande ut. 
 
Årets junior i Svensk bandy 2020 på tjejsidan blev Sofie Millqvist, Sofie som har gjort en 
helt makalös säsong efter att Pernilla meddelat att hon skall bli mamma. Stort grattis! 
 
Ebba Stern har spelat i F17 landslaget. 
Lisa Östman tog VM-guld med damlandslaget. 
Ida Friman tog VM-guld med damlandslaget. 
Matilda Svenler tog VM-guld med damlandslaget. 
Tilda Ström tog VM-guld med damlandslaget, Tilda blev även prisad som bästa forward.  
 
 
 
 
Juniorverksamheten - VIKTOR 
Inför säsongen gjordes åldersstrukturen om inom Svensk Bandy. Man gick tillbaka till P17 & 
P19-åldrar för att få med sig fler lag i seriespel. Ett lyckat drag inom Svensk bandy där 
antalet lag ökade. 
Villa Lidköping har ställt ett antal lag i seriespel inom juniorverksamheten. 
P19: Vann först Svenska Cupen under försäsongen där Vetlanda slogs med övertygande 
siffror. Säsongen inledes med en juniorelitserie, denna serie vann P19. Sen blev de bäst 
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placerade lagen ihopsatta i en superjuniorelitserie, även denna serie vann P19. Sen var det 
dags för slutspel, här ställdes P19 emot Sandvikens AIK i kvartsfinal och sen Edsbyn i 
semifinal. Båda lagen slogs ut! 
Sen var det dags för SM-final på studenternas IP, där stod Vetlanda för motståndet och Villa 
P19 gick segrande i denna final med 6-3 och vann sitt första juniorguld på 16 år. En stor 
framgång.  
Alexander Härndahl var uttagen till P19-landslaget men fick lämna återbud för sjukdom. 
Alexander Karlgren representerade Sverige i Norge, fick nöja sig med en andraplats. 
Theo Lewerin representerade Sverige i Norge, fick nöja sig med en andraplats. 
 
P17: Spelade Svenska Cupen under försäsongen, en turnering utan tävlan, men en bra 
turnering för att få till bra träningsmatcher på försäsongen.  
I seriespelet slutade P17 på en stabil andraplats bakom Falu BS. Semifinalen spelades emot 
Vetlanda och här gick P17 segrande ur, laget var klart för ungdomsfinal i Örebro. 
P17 ställdes emot Falu BS, det var en oerhört tight och välspelande final där P17 vann tillslut 
med siffrorna, 4-3.  
 
Karl Tagesson fick spela ett P17 VM på hemmaplan, tog ett starkt silver. 
Melker Broberg fick spela ett P17 VM på hemmaplan, tog ett starkt silver. 
 
P16 har i år haft tre lag i seriespel. Här jobbar vi mycket med grunderna i spelsystem och lära 
ut spelsätt Villa Lidköping. Det har varit en härlig säsong och grabbarna har gjort fina 
framsteg. I U16 A Södra blev Villa tvåa i serien, och de andra två P16-lagen blev fyra och 
sjua i U16 B Västra.  
 
Emil Larsson blev uttagen till P15 VM i Ryssland, tyvärr blev detta inställt på grund av 
COVID-19.  
 
Ungdomsverksamheten 
Villadagen genomfördes nere vid Framnäs utomhusbad, en riktigt bra plats att genomföra 
dagen. Denna säsong hade vi hjälp av Elin Öberg i planeringen, det var ett riktigt lyckad dag. 
Herr- och damlagen var med som faddrar och vi hade ett bra väder under hela dagen.  
I år har vi haft dessa lag i seriespel. 
U9: 3 lag 
U10: 3 lag  
P12 B: 3 lag 
P12 A: 2 lag 
P14 B: 2 lag 
P14 A: 2 lag 
F10: 1 lag 
F12: 2 lag 
F14: 1 lag 
F15: 1 lag 
Totalt har vi haft 20 ungdomslag i spel säsong 19/20. 
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Under denna säsong har vi haft Marcus Friman som ansvarig för Skridskokul. Han har gjort 
ett riktigt bra jobb. Vi har nu Ca; 120 barn inskrivna, varav 25st är tjejer.  
 
Representation 
Klubben har varit representerad i Västergötlands bandyförbund på olika positioner, både i 
dess styrelse och som ledare i olika västgötalag.  
Dessutom har klubben varit representerad av föreningens ordförande vid möten med Svenska 
Bandyförbundet och Föreningen Svensk Elitbandy 
 
Medlemmar  - KATARINA C 
Medlemsavgiften för Aktiva och Passiva är 400:-, ideellt arbetande 200:-, familjeavgift 995:-
Aktiva har även träningsavgift.  
Antalet medlemmar 2019-2020 är 1 100 , en ökning med 100 st. 

Förvaltning 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Rogher Selmosson ordförande 
Per Alexanderson vice ordf          
Karin Gustafsson  sekreterare                   
Elin Öberg   ledamot 
Maria Björkholm ledamot 
Erik Rosengren ledamot 
Per Sundling  ledamot 
Mattias Nilsson ledamot 
Lennart Johansson ledamot 
Harry Ahlén   hedersledamot 
Bertil Arvidsson hedersledamot 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. Under styrelsen har olika 
arbetsgrupper funnits för rekrytering, ungdomsfrågor och ekonomi. Styrelsens arbete har dels 
bestått av de dagsaktuella frågorna samt dels med utveckling för framtiden.  
  
Årets Kick Off för styrelsen var förlagd på Swegra. Vidare har styrelsen haft ett 
”halvtidsmöte” i januari på DINA för att stämma av årets arbete och starta upp de grova 
planerna för nästa säsong.  
 
Kansli 
Klubben har med stark hand drivits av klubbdirektör Jonas Johansson. 
Sofia Hauge har varit marknadsansvarig de senaste tre åren men valde att avsluta sin 
anställning i och med säsongsavslutningen. 
Rasmus Abrahamsson har varit ansvarig för sociala medier och hemsidan. 
Katarina Carlsson har arbetat som kanslist med tillhörande arbetsuppgifter. 
Viktor Bergkvist har varit ungdoms- och junioransvarig. 
Li Larsson haft ansvar för ekonomifrågorna. 
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Dessutom har vi Hasse Bergqvist tillsammans med Stefan Ericsson, som har haft 
vaktmästartjänster med ett ”allt-i-allo”-uppdrag. Hasse har dessutom varit föreningens 
materialansvarig och materialare för vårt herrelitlag. 
 

MÅLBILDSARBETET 19/20 

Utifrån Målbild 2020 har styrelsen och kansliet arbetat i olika former för att uppnå dessa mål 

Målbild 2020 - Sport – elit   - MATTIAS/ JONAS 
1. 1. Elit/Herr A:  Tagit minst ett SM-Guld. 

4.  Vi har ett damlag som spelar i högsta serien 

En grupp under Mattias Nilssons och Jonas Sparris Johanssons ledning har arbetat med dessa 
delar. 
 
Målbild 2020 - Sport – ungdom     ELIN, ERIK, VIKTOR 

1. 2. F 17, P16,18,20:  Målsättningen ska vara att fostra spelare till Elit/Herr A, 
Dam A. Vi ska också tillhöra topp fyra i varje åldersgrupp. 

2. 3. Ungdom:   Vi har en bred ungdomsverksamhet för flickor och 
pojkar där delaktighet och glädje prioriteras. 

5. 5. Ledare:   Vi har en utarbetad utvecklingsplan som våra ledare 
följer. 

Målbild 2020 har vi verkligen uppfyllt.  

Två titlar med Ungdomsguld på P17 och SM-guld för P19.  

Vi har varit topp 4 i seriespel samt vi fortsätter att fostra egna spelare med det 
implementerade projektet i ordinarie verksamhet. Denna säsong har vi lyft tre killar till 
herrlaget som blivit kontrakterade.  

Utvecklingstrappan har satt sig i verksamheten, där alla lag har sin egen. Ett positivt 
arbetssätt finns ute hos ledarna. Revidering av denna skall göras inför säsong 20/21. 

Ungdomsverksamheten är fortsatt bred och glädje och delaktighet prioriteras, under säsong 
19/20 har vi haft ett ungdomsråd igång med Elin Öberg i spetsen. Vi tillsammans med ett 
antal aktiva ledare i ungdomsverksamheten har haft fyra möten. Ett bra forum för 
verksamheten för att få en kanal ut till ledarna som jobbar på fältet under kvällstid. 

Under säsong 19/20 närvarade även Viktor på ett antal träningar för att säkerställa arbetssättet 
hos ledarna så att det rimmar med utvecklingstrappan.  

Målbild 2020 - Ekonomi - ROGHER 

1. Vi har en ekonomi i balans med ett positivt resultat varje år. 
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2. Vi har eget kapital på minst två mnkr för att klara långsiktig verksamhet 

3. Vi använder resurserna i balans elit/övrig verksamhet 

Även under 19/20 har en ekonomigrupp arbetat aktivt med att få kontroll på ekonomin. Under våren 
har Covid-19 gett ett antal extra möten och informationer utifrån den nya ekonomiska situation som 
uppstått. Gruppen har bestått av Lennart Johansson , Rogher Selmosson och Per Alexanderson 

 

Målbild 2020 – Samhällsengagemang - JONAS 

1. Vi har ett socialt fostrande ansvar för utövare och ledare. 

2. Vi är en välkomnande förening för alla och bidrar till en aktiv fritid för utövare, 
funktionärer och publik. 

3. Vi verkar för fair play och allas lika och unika värde. 

4. Vi deltar aktivt i olika samhällsarrangemang. 

Målbild 2020 – Marknad – SOFIA/ JONAS 

1. 1. Vi har en betydande andel av företagen i föreningens upptagningsområde som 
sponsorer. 

2. 2. Vi har 2020 medlemmar. 
3. 3. Villa-Lidköping ska vara stadens starkaste varumärke. 
4. 4. Vi har ett publiksnitt på 3500 per match under varje säsong.  

 
Under säsongen 2019/2020 har vi haft cirka 400 samarbetspartners. Vår huvudpartner är 
fortsatt Sparbanken Lidköping. Sex företag har varit så kallade ”diamantpartners” och erlagt 
från 250 000 kr och uppåt. Dessutom finns 23 guldpartners som lägger från 100 000-249 
999kr i sponsringssamarbetet.  

Vi jobbar mycket med att skapa relationer med våra samarbetspartners i form av 
nätverksträffar, matcharrangemang och olika typer av aktiviteter. Detta för att skapa ett större 
engagemang och delaktighet bland våra partners.  

Vårt kvinnliga nätverk har fortsatt tillsammans med Sparbanken Lidköping på samma sätt 
som året innan. Det är mycket populärt och lockar i stort sett alltid fulla hus. 

En nyhet i år har varit det padelnätverk som vi haft tillsammans med Premiär. Här har såväl 
Villas som Premiärs kunder erbjudits att träffas för att spela padel en timma en gång i veckan. 

En perfekt kombination av friskvård och nätverkande för affärer! 

Vi jobbar aktivt med att skapa arrangemang kring varje match. Detta gör vi genom att skapa 
ett tema kring varje match. Vårt logeplan är en fortsatt succé, näst intill fullsatt varje match. 
Det är ett vinnande koncept med att kunna äta och dricka gott samtidigt som man kan se 
bandyn på nära håll.  
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En av de största markandskanalerna idag är våra sociala medier i form av Facebook, 
Instagram, Twitter, Hemsida med mera. Här lägger vi mer och mer fokus på att hitta nya 
vägar tillsammans med våra samarbetspartners samt marknadsföra varje temamatch. 

Vår Fritidsmässa som var planerad i Sparbanken Lidköping Arena den 3-5 april fick tyvärr 
ställas in på grund av Corona-pandemin. 

 
MÅLBILD 2020 – Kommunikation- RASMUS 

1. Vi är aktiva med att informera och kommunicera internt och externt. 
2. Vi är aktiva användare av befintliga och nya kommunikationskanaler. 

 

Den positiva utvecklingskurvan kring klubbens digitala kanaler fortsätter. Tillsammans är vi i 
dagsläget över 28 300 följare via Facebook, Twitter, Instagram och Appen, jämfört med förra 
året i april då var vi 26 200 unika följare. Hemsidan har under perioden oktober 2019 – mars 
2020, haft drygt 1 050 000 sidvisningar, en ökning med över 60 000 från säsong 18/19. Den 
högsta dagssiffran landade på 39 110 läsare, en ökning med 3 000 läsare (Tidigare rekord var 
under SM-finalen). Ett steg i arbetet har varit att ge utrymme för våra samarbetspartners i 
våra kanaler och det är något vi arbetat lite extra med i form av exempelvis, Studio Villa.  

1. I Studio Villa har sju olika företag fått varsitt program tillsammans med 
representanter från Villa Lidköping.  

2. Sociala medier: 

Facebook: Vår Facebooksida hade efter säsong 18/19, 8 500 unika följare – idag är vi 
drygt 9 000. Totalt räckvidd under säsongen var 1 036 000st/månad. 

Instagram: Vårt Instagram-konto hade efter säsong 18/19, 9 000 unika följare – idag 
är vi 10 200. Totalt räckvidd under säsongen var 1 136 000st/månad. 

Twitter: Våra två Twitterkonton hade efter säsong 18/19, 4 250 unika följare – idag 
är vi 4 500. Totalt räckvidd under säsongen var 572 000st/månad. 

Villa-appen: Vår APP hade efter säsong 17/18 drygt 4200 nedladdningar – idag är vi 
nästan 4527. 

 
Ideellt arbete 
Vi glömmer inte heller alla de medlemmar som helt på ideell basis ställt upp och jobbat i 
föreningen under året. Utan dessa skulle föreningen definitivt inte fungera så bra som den gör 
idag. Vi har ideella som arbetar med säkerhet, kassa, sjukvård, matchvärdar, parkering, 
domare, matchfunktionärer, logevärdar och logepersonal. 
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Flerårsjämförelse DENNA DEL ÄNNU EJ KLAR! 

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.  
 
  2018/19 2017/18 2016/17  
Nettoomsättning, tkr 20 376  17 050 17 331   
Resultat efter finansiella poster, tkr 422 -522 300  
Balansomslutning, tkr 5 031 4 018 4 756   
Antal anställda, st 15 15 15  
Soliditet,  % 44,6??? 40,9 46,7  
  
  
Resultat och ställning 

 

Framtida utveckling 

Styrelsen har under slutet av verksamhetsåret arbetat aktivt för att minimera de ekonomiska 
problem som Covid-19 skapat. Det har varit och är mycket antaganden för framtiden 
eftersom det är svårt att förutse alla konsekvenser av den rådande pandemin. 
Elitserietrupperna på både dam- och herrsidan ser lovande ut med några nya inslag både 
utifrån och från våra egna led tillsammans med de lag som lyckades bra under den gångna 
säsongen.  Vi ser med stor tillförsikt fram mot sportsliga framgångar för våra elitlag. 
Mediadelen har utvecklats under året och där fortsätter vi att hitta nya kanaler och vägar för 
att få ut föreningen och våra samarbetspartners budskap. 

Den nya VillaAndan-Etikpolicyn fortsätter vi att arbeta med på Villadag och via utbildningar  
 
Publikintresset har minskat något i år och här har vi en utmaning att behålla publiken genom 
genom att fortsätta skapa attraktiva matcharrangemang. Årskortförsäljningen ser bra ut även 
för kommande säsong.  
 
Ett av föreningens mål är att ha en ekonomi i balans och det innebär att vi måste fortsätta att 
arbeta aktivt så att den är så även fortsättningsvis förblir så. Den ekonomigrupp som arbetat i 
år kommer att finnas kvar och utvecklas. Här kan också alla i föreningen vara med att bidra 
till att öka intäkter och att hålla nere kostnader. Viktigt är även att fortsätta vårt arbete med att 
rekrytera flera medlemmar.  
 
För våra elitlag är målet SM-guldet och för J 19-laget att försvara guldet från i år.   
 
Vårt mål som förening är ju att verka för bandyns utveckling och att engagera inte bara 
Lidköping utan hela Skaraborg och hela bandy-Sverige. Vårt ungdomsarbete måste fortsätta 
fostra spelare till vårt a-lag men också till andra elitserie och allsvenska lag. Projektet 16 till 
A-lag går nu in i det ordinarie arbetet,  
 
Föreningens Målbild 2020 antogs vid årsmötet i juni 2015. I årets årsmöte finns som förslag 
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en ny Målbild 2025 som vi sedan har att arbeta emot.  


