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Ordförande, Personuppgiftsansvarig: Einar Tysén Wester
Vice ordförande: Maria Sonnerby
Kassör: Zaida Lundkvist
Ledamot: Tove Bäckström
Suppleant: Erik Lundkvist
Suppleant: Per Stigenberg
Adjungerad: Abbas Barati

Styrelsen hade 5 protokollförda sammanträden under året.

Året som gått
Ett minst sagt speciellt år har passerat. Vi startade fulla av tillförsikt och såg fram emot vår första
säsong i riktigt seriespel, men precis som för resten av världen blev det ju inte riktigt som vi
tänkt oss. Knappt hade träningarna hunnit börja innan pandemin och medföljande restriktioner
kom.
Resten av året har såklart präglats av pandemin helt och fullt, träningar har fått ställas in,
styrelsemöten genomförts digitalt och division 7 genomfördes som en enkelserie som startade
först i augusti. Den 12:e augusti var det äntligen premiär för Unite Stockholm att kliva in i SvFFs
seriespel!
Trots ett mycket märkligt år har laget genomfört en säsong att vara stolta över! I början sken vår
relativa oerfarenhet igenom och vi hade svårt att hålla vår högstanivå över 90 minuter. Men
under året har vi lärt oss mycket, utvecklat vårt spel och kämpat som ett lag. Dessutom spelade
laget i Stockholm Cup, vi kvalificerade oss inte riktigt till Svenska Cupen iår men härligt att vara
med.
Genom ledarnas engagemang har spelarna inte bara kunnat delta i fotboll utan det har också
bjudits in till läxläsning, dessutom har föreningen för första gången spelarrepresentation då
Abbas Barati adjungeras in i styrelsen - något vi är väldigt glada över!

Statistik
Pandemin har såklart också gjort avtryck i statistiken. 2020 genomförde vi 301
“personaktiviteter” (lite under hälften från föregående år), där ungefär hälften var matcher och
hälften i träning. Det här är spritt på 30 spelare där den som deltagit flest gånger nått 39
tillfällen. Starkt jobbat ändå under ett år med enkelserie och där vi vid två tillfällen fått frysa
träningarna. Drygt hälften av spelarna, 16 stycken, har deltagit mer än 10 tillfällen.
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