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Styrelsen hade 8 protokollförda sammanträden under året.

Året som gått
Ett år fyllt av förberedelser. I slutet av föregående verksamhetsår föddes en plan på att ta
Unite Stockholm ytterligare ett steg framåt som lag. Genom att bli medlemmar i Stockholms
Fotbollsförbund togs första stegen mot “riktigt” seriespel i Division 7 iställer för som tidigare
i Korpens regi. Att förbereda inför detta har varit ett stort fokus dels för styrelsen som
arbetat med att uppdatera stadgar för att kunna bli medlemmar samt lära sig de nya
regelverk man nu behöver följa.
I killaget spelades en sista utesäsong i Korpen som 11-manna lag där man särskilt fokuserat
på att bli mer samspelta. För spelarna i laget har även livssituationen utvecklats, särskilt
under andra halvan av året. Flera spelare har tyvärr varit tvungna att lämna landet efter
avslag från migrationsverket. Här har ledare men också medmänniskor runt omkring laget
självklart berörts starkt, men också kunna stötta både den som måste lämna och de
vännerna som blir kvar. Ett sorgligt inslag men också en situation där vi varit stolta över vad
Unite Stockholm kunnat bidra med i form av stöd och kontakter. Som lag har man också
genomfört flera lagträffar utanför fotbollsplanen där man fokuserat på taktik, värdegrund
och ökad gemenskap. En av anledningarna till det fokuset är tyvärr att 2019 bjöd på
ovälkommen repris i form av en längre spelaravstängning från korpen, svallande känslor är
aldrig en ursäkt för att frångå våra gemensamma värderingar i föreningen varför spelaren
också varit avstängd från att delta i Unite Stockholms verksamhet samma period. För en ny
spelare blev tiden i klubben också kort då han inte kunde leva upp till våra värderingar och
uteslöts. Överlag vill vi dock understryka att det märks att spelarna blir äldre och mognar
med mindre oroligheter som följd.
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Tyvärr har utvecklingen inom tjejlaget fortsatt med svårt att få spelare. Efter avslutad
utesäsong genomfördes träningar men inte matcher då man inte ville riskera att vara
tvungen att dra sig ur en serie. I slutändan har ledarna bestämt sig för att laget åtminstone i
nuläget inte bär sig utan istället försökte man förmedla kontakter till andra klubbar med
tjejlag i behov av spelare. Innan dess deltog laget dock i Korpens Världsmästerskap med 4
spelare plus en domare! Två av spelarna tog sig också hela vägen till finalen. Vi hoppas att
kunna dra igång laget igen i framtiden men när det kan bli får tiden utvisa.

Statistik
2019 har varit lite annorlunda än tidigare då vi fokuserat på att svetsa samman killaget med
mindre inriktning på att erbjuda “lek och spel” fotboll. En ganska naturlig utveckling när flera
av spelarna nu spelat organiserat i flera år. Det har då varit lite färre kompisar som följt med
på träning men kvaliteten har höjts. Killarna körde också en längre utesäsong med träningar
men avstod helt från seriespel inomhus och begränsat med träningar. I samband med att
tjejlaget minskat sina aktiviteter blir det också färre på totalen.
Vi har haft cirka 40 spelare som närvarat mer än 5 gånger och räknas som medlemmar, 19
spelare har deltagit i mer än 15 tillfällen (ned från 39 föregående år). Totalt har vi ändå
genomfört över 710 “personaktiviteter”. Superroligt!

Andra viktiga händelser under 2019
Ur styrelsens synvinkel är det det nya medlemskapet i Fotbollsförbundet som krävt mest
arbete, men för lagen är det såklart träning och match som stått i fokus.

● Flera nya mindre sponsorer och partners som hjälpt trygga föreningens
verksamhet.
● Ett större projektbidrag för att stötta både den renodlade fotbollsverksamheten
samt fokusera på integration i samhället har också inletts.
● Vi har kunnat hjälpa till att förmedla kontakter som lett till jobb för några av
spelarna!
● Flera träningsmatcher har genomförts vilket blir lättare när vi är mer
etablerade som lag.
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