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Skärblacka IF:s Årsmöte 2019-03-04  

 
DAGORDNING 

 

1.  Årsmötets öppnande 

2.  Fastställande av röstlängd. 

3.  Val av:  a) Ordförande för årsmötet 

                    b) Sekreterare för årsmötet 

4.    Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare 

5.    Fråga om mötets vederbörliga utlysande. 

6.    Fastställande av dagordning för mötet. 

7.    Föredragning av verksamhetsberättelse 

 a) Textdel Huvudförening, Sektioner 

 b) Ekonomidel, Huvudförening, Sektioner 

8.    Föredragning av revisionsberättelse. 

9.    Fastställande av balansräkning 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Fastställande av medlemsavgifter för 2020. 

12.  Behandling av Styrelsens förslag, i rätt tid inkomna motioner och frågor. 

13.  Val av: a) Ordförande 1 år 

 b) 3 ledamöter för 2 år 

 c) 1 ledamot för 1 år (fyllnadsval) 

 d) 1 suppleanter för 1 år (fyllnadsval) 

 e) 1 suppleant för  2 år 

 f) 1 revisor för 2 år 

 g) 1 revisorssuppleant för 1 år 

 h) Valberedning, 3 personer inkl. sammankallande 1 år  

 

   i) Val av 7 ledamöter samt 2 suppleanter, Hockeysektionen, 1 år 

 

     j) Val av 7 ledamöter samt 2 suppleanter, Fotbollssektionen, 1 år 

 

      14. Information från styrelsen. 

      15. Övriga frågor (ej för beslut av ekonomisk natur) 

16. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, samt välkomnande av nyvalda. 

17. Årsmötets avslutande. 

 

 

Kaffe! 
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Huvudstyrelsens Verksamhetsberättelse 

 

Styrelse: Styrelsen har under 2018, haft den sammansättning som framgår av undertecknad 

verksamhetsberättelse. 

Medlemmar: Medlemsregistret ligger via Skärblacka IF:s hemsida på Svenska lag. Det innebär att 

även medlemsavgifter och träningsavgifter faktureras via mail direkt utifrån vilka som finns 

registrerade i våra lag. Närvarorapporteringen är direktkopplad till Idrott Online (RF), så det är extra 

viktigt att våra ledare sköter avprickningen korrekt, vilket har skötts bra det gångna året. 

Medlemsantalet för det gångna året samt föregående år inom parentes. 

Ålder Flickor Pojkar Summa 
0-6 1 (3) 7(3) 8 
7-9 21(13) 64 (58) 85 
10-20 49(30) 107 (74) 156 
21-25 0 (0) 14 (7) 14 
26-50 14 (14) 60 (57) 74 
51- 3 (2) 28 (21) 31 
Totalt: 88 (62) 280 (220) 368 (282) 

 

Vi kan se en ökning av medlemmar sedan föregående år 2017 (282), 2016 (344), 2015 (368), 2014 

(436), vilket är glädjande även om vi än så länge saknar flickor i 20-årsåldern. 

 Möten: Huvudstyrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. 

Utöver de protokollförda mötena har vi haft ett antal snabba mail och telefon- möten. Styrelsens 

intension är att bedriva arbetet i god demokratisk anda och att informationen ska flyta mellan de tre 

styrelserna och att alla ska känna delaktighet, därför är det viktigt att de ledamöter som även är 

involverade i sektionsstyrelserna bidrar och deltar vid möten, samt informerar vidare. Vilket innebär 

att huvudstyrelsen anser att det bör sitta med ledamöter från respektive sektionsstyrelse. 

Kommunikation är svårt, men huvudstyrelsen anser att samarbetet mellan sektionerna och styrelsen 

har fungerat ganska bra i år men kan naturligtvis alltid utvecklas mer. Huvudstyrelsen fastslår även 

att styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till helheten för föreningen och driva anläggningen för 

alla medlemmars bästa. 

 

Ekonomi: Föreningens ekonomi framgår av Balans samt Resultaträkning för verksamhetsåret. 

 De kommunala bidragen är fortfarande avgörande för att vi ska kunna driva IP.  

                          Under 2018 åtgärdades följande:  

 Nytt tak på Kullerstadförrådet 

 Sprinklerhuvuden till bevattning 11-manna sommartid utbytta. 

 Däck inköpt till gräsklippare. 

 Installerat en timer på grusplanens ena ljusstolpe för att reglera ljus på parkeringen under 

vintern. 

 Reparerat pump till konstbevattningen 

 ”Ny”  begagnad diskmaskin inköpt.  

 Nytt tak över ismaskinsrummet. 

 Resultat-tavla samt bollnät inköpt till 11-mannaplanen. 

 Baja-Maja införskaffad till Kullerstad. 



5 
 

 Inköp av Röjsåg 

 Diverse eljobb. 

 

Medlemsavgifter, medlemsbidrag, Returpant samt uthyrning av anläggning samt anslag från 

BillerudKorsnäs och driftbidrag från kommunen är avgörande för att hålla vår anläggning 

igång. 

Framtidsvision:  

Styrelsens mål och ambition är att driva och rusta upp IP, till en trevlig och mångsidig anläggning som 

det är roligt att komma till. Därför har nu ett sparkonto upprättats där vi sätter av pengar för ev. 

upprustning om ekonomin tillåter. 

Genom ett fortgående långsiktigt arbete efter en åtgärdslista för energibesparingar och upprustning 

av anläggningen, samt i gott samförstånd med Norrköpings kommun och övriga bidragsgivare, 

hoppas vi kunna åstadkomma detta inom de närmaste åren. 

Kommande år kommer att präglas av diverse åtgärder såsom t.ex. fortsatt upprustning av klubbhus, 

renovering av golv i källaren, byte av portar till ishall/förråd mm. Vi kommer även att undersöka 

möjligheterna för byggnation av nya omklädningsrum, utveckling av nuvarande grusplan (parkering) 

och ett stort arbete i vår ishall med bl.a. byte av sarg. Allt beroende på vad vår ekonomi tillåter. 

Hjälp från medlemmar är välkommet och behövligt. Sitter du på någon specifik kunskap eller kontakt 

ser vi gärna att du hör av dig till någon i huvudstyrelsen. 

Detta görs för att på lång sikt få en trevlig anläggning, som fungerar som en 

mötesplats/aktivitetsplats i byn.  

Styrelsen verkar även för ett fortsatt aktivt arbete med ekonomi och organisation kring de olika 

arbetssysslor som måste göras på idrottsparken.  

 "Vad kan jag göra för vår förening?" måste vara en eftertanke för alla. 

Så här beskriver Skatteverket en förening : "En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller 

juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål.”  

Detta betyder kort sagt att vi måste alla hjälpas åt, det finns inga Vi och Dom i en förening. 

Att välja en styrelse betyder inte att man skaffar en arbetsgivare, ej heller en arbetsgrupp som ska göra 

allt jobb som behöver göras.  

En kan inte göra allt, men många kan göra lite. Tillsammans måste alla medlemmar i föreningen verka 

för trivsel, respekt samt eget ansvar inom föreningen som helhet. 

Eftersom vi är en ideell förening, och anläggningen tillhör oss själva, så måste vi hjälpas åt på olika 

sätt. Det kan innebära att ”offra” ett par timmar per månad för att bidra med det man kan, tex 

målning, städning, snickeri, reparera något eller fixa något som man ser fattas. 

För allas trevnad. 

 

Det kan handla om en så enkel sak som att bidra med sin medlemsavgift i tid, spara CityGrosskvitton, 

samla pantburkar, koppla sitt Svenska Spel-kort till Skärblacka IF, handla via Sponsorhuset när man 

handlar på nätet eller baka något att sälja i kiosken. Fantasin sätter gränserna. 

1 timme av Ditt engagemang kan tillsammans med andras timmar bli ett litet underverk! 

Slutord:  Huvudstyrelsen vill, å övriga medlemmars vägnar, rikta ett stort tack till alla aktiva, 

ideella tränare/ledare, verksamma föräldrar, frivilliga ismaskinsförare, gräsklippare samt 

sektionernas styrelser och föreningens anställda, för all verksamhet och arbete på Idrottsparken 

under det gångna året. Vi ser fram emot ett 2019 med ett herrlag i Div.3 samt ett damlag på G, 

utöver alla de duktiga ungdomar vi har på både Hockey och fotbollsidan! Slutligen vill vi även 
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uppmärksamma att nätverket inom landsbygdsfotbollen som fick sin start med ett gemensamt möte 

på Skärblacka IP under 2017 jobbar på. Där hålls många givande diskussioner i nuläget. Närvarande 

föreningar är Skärblacka IF, Kimstad GoIF, Norsholms IF och Vånga IF. 

VI SÄTTER ETT STORT VÄRDE PÅ ERT ARBETE, 

 det är tillsammans med er vi kan vara en ideell förening! 

Till sist vill vi även tacka våra olika bidragsgivare, framförallt BillerudKorsnäs och Norrköpings 

kommun, som verkligen tror på oss och vår verksamhet, samt till Folkbladet som skriver om våra 

arrangemang. 

Övriga verksamheter dokumenteras genom verksamhetsberättelserna från sektioner och lag.. 

 Med detta tackar vi för det gångna året: 

Skärblacka 20190213 

 

………………………………………………………………..                …………………………………………………………………… 

Fredrik Johansson, ordförande                                       Eva-Lena Strömberg, kassör 

 

………………………………………………………………                ……………………………………………………………………. 

Jonas Andersson                                                            Fredrik Andersson 

 

……………………………………………………………                  …………………………………………………………………….  

Hanna Östlund            Roger Viktorsson, suppleant  

………………………………………………………….. 

Siv Sandman /kansli 
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Ekonomisk sammanställning för Huvudföreningen gällande 2018. 

Vid årets slut 2018-12-31:         (Förra året inom parentes) 

Kassa                                      562 :-         (193:- ) 

Transaktionskonto     44 470,04 :-            (30 872,20 :- ) 

Sparkonto                     6 381,73:-       (6381,73:- ) 

Upprustningskonto   108:-           (4108:- ) 

Ismaskinsbuffert        207 580,43:-  (167 580,43:-  ) 

Summa kontanta medel    259 102,20 :- (209 135,36:- ) 

 

Vid början av 2016 upprättade styrelsen ett Upprustningskonto/reserv för oförutsedda utgifter i samband med 

någon form av renovering av fastigheten. 

Från det kontot har i år pengar gått till Elarbete i kiosk, byggmaterial till taket över ismaskinen samt reparation 

av pump i brunnen vid strömmen till brunnen vid strömmen. 

Av ovanstående summa är Sparkontot kvarstående ändamålsbestämda bidragspengar till traktorn sedan 

föregående år, och Ismaskinsbufferten är ett sparkonto för att kunna lösa ut ismaskinen vid leasingtidens slut, 

så egentligen hade vi 45140,04:-  (35 173,20:-) i reda pengar kvar för kommande driftskostnader vid årets 

slut (inkl. Upprustningskontot) 

Följande bidrag har under året utbetalats till föreningen: 

Driftbidrag, kommun  Vinter 500 000:-, Sommar 152 105:- ( 1380:- lägre än föregående år) 

Medlemsbidrag, kommun  63 303:- (ca 2 178:- lägre än föregående år)  

BillerudKorsnäs   90 000:- 

Lönebidrag           187 591:- 

Används till daglig drift. 

 

Kommunalt Anläggningsbidrag, 60 000:-  

Rep. Konstbevattning 

Resultattavla 

Bollnät 

 

LOK-stöd och Träningsavgifter tillfaller sektionerna, så även Idrottslyft.  

Det gångna året redovisar ett underskott på -93 200,16 :- (-118 995,70:-) 

Bättre än ifjol och det ser värre ut än vad det är: 

 Vi har under året använt av de sista bidragspengarna som vi samlat in under tidigare år till div. 

renoveringar och material. 

 Till det redovisade underskottet hör även att vid bokslut gör man Avskrivning på byggnader 65 585:- 

samt avdrag för Förutbetald leasing 34 643:- , vilket påverkar resultatet negativt. 

 Vi har en ”tillgång” i en förskottsbetald leasingavgift, vilken dock minskar för varje år som går. 

 Intäkter på bidragssidan har minskat något, i år igen. Många små summor som blir pengar i slutänden. 

Siv Sandman 

 

 

Använda medel för upprustning ur 

ändamålsbestämda och eget kapital: 

Vattenspridare 11-manna, 44 025:- 

Bollnät 11 314:- 

Resultattavla  16 869:- 

Eljobb, 9 858:-  

(Astro-ur, kiosk, resultattavla,felsök A-bod 

VVS 10 835:- 

Övrigt byggmaterial tak 4889:- 

Färg 3838:- 
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RESULTATRAPPORT FOTBOLL 

Bokslut 201812 tom ver A 310 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 

 

                                                          DENNA PERIOD       OMS%     UTG SALDO    OMS%   ACK FÖREG ÅR JMF% 

                                                             180101-181231                             =>181231 =>171231  

FÖRENINGENS INTÄKTER 
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Tävling/match/träning 

3051 Entréintäkter -11 715,00 2,1 -11 715,00 2,1 -8 003,00 146,4 

3053 Intäkter fotbollsskola -31 500,00 5,6 -31 500,00 5,6 -42 599,00 73,9 

3054 Träningsavgift senior -29 450,00 5,3 -29 450,00 5,3 -23 450,00 125,6 
3055 Träningsavgifter ungdom -123 999,00 22,1 -123 999,00 22,1 -126 250,00 98,2 

3057 Intäkter utbildning 0,00 0,0 0,00 0,0 -7 000,00 0,0 

Summa tävling/match/träning -196 664,00 35,1 -196 664,00 35,1 -207 302,00 94,9 
 

Arrangemang/skolor 

3113 Insamling/anmälningsavgifter -325,00 0,1 -325,00 0,1 0,00 0,0 
3130 Aktivitetsstöd -51 655,47 9,2 -51 655,47 9,2 -34 792,00 148,5 

3169 Felbetalda Intäkter -2 200,00 0,4 -2 200,00 0,4 0,00 0,0 

Arrangemang/skolor -54 180,47 9,7 -54 180,47 9,7 -34 792,00 155,7 
 

Sponsorer/reklam 

3210 Sponsorintäkter -68 320,00 12,2 -68 320,00 12,2 -15 000,00 455,5 
3240 Matchbollar -3 000,00 0,5 -3 000,00 0,5 -4 000,00 75,0 

Sponsorer/reklam -71 320,00 12,7 -71 320,00 12,7 -19 000,00 375,4 

 

Lotterier, bingo mm 

3310 Lotterier -70 498,00 12,6 -70 498,00 12,6 -16 007,00 440,4 

3320 Försäljningsintäkter -504,00 0,1 -504,00 0,1 0,00 0,0 

Lotterier, bingo mm -71 002,00 12,7 -71 002,00 12,7 -16 007,00 443,6 

 

Försäljningsintäkter 

3510 Kiosk-och serveringsintäkter -30 161,00 5,4 -30 161,00 5,4 -15 596,00 193,4 

3540 Försäljning av idrottskläder -96 134,90 17,2 -96 134,90 17,2 -50 993,00 188,5 

Summa försäljningsintäkter -126 295,90 22,6 -126 295,90 22,6 -66 589,00 189,7 
 

Erhållna bidrag, gåvor o stipendier 

3720 Statliga bidrag -32 599,50 5,8 -32 599,50 5,8 -41 347,00 78,8 
3790 Övriga bidrag -8 000,00 1,4 -8 000,00 1,4 0,00 0,0 

Summa erhållna bidrag, gåvor o stip -40 599,50 7,2 -40 599,50 7,2 -41 347,00 98,2 

 

Övriga föreningsintäkter 

3813 Uthyrning av idrottsanläggning -1 650,00 0,3 -1 650,00 0,3 -1 500,00 110,0 

3990 Övriga ersättningar och intäkter -33 496,00 6,0 -33 496,00 6,0 -26 804,59 125,0 

Summa övriga föreningsintäkter -35 146,00 6,3 -35 146,00 6,3 -28 304,59 124,2 

 

SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER -595 207,87 106,3 -595 207,87 106,3 -413 341,59 144,0 
 

KOSTNADER 

Tävling/match/träning 

4010 Inköp material och varor 1 792,50 0,3 1 792,50 0,3 388,00 462,0 

4011 Domararvode 67 302,50 12,0 67 302,50 12,0 35 515,00 189,5 

4012 Annonskostnader 2 507,00 0,4 2 507,00 0,4 3 093,00 81,1 
4018 Plan/Hallhyror 77 514,00 13,8 77 514,00 13,8 70 782,00 109,5 

4019 Planhyra SIF 20 000,00 3,6 20 000,00 3,6 20 000,00 100,0 
4022 Priser, medaljer 3 750,00 0,7 3 750,00 0,7 5 045,00 74,3 

4050 Startavgift cuper 21 300,00 3,8 21 300,00 3,8 17 350,00 122,8 

4051 Kostnader fotbollsskola 16 063,00 2,9 16 063,00 2,9 27 801,40 57,8 
4060 ÖFF avgifter 45 000,00 8,0 45 000,00 8,0 27 700,00 162,5 

4063 Övergångsavgifter 11 600,00 2,1 11 600,00 2,1 9 200,00 126,1 

Summa tävling/match/träning 266 829,00 47,6 266 829,00 47,6 216 874,40 123,0 
 

Kostnader för försäljning 

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror 8 264,32 1,5 8 264,32 1,5 10 543,50 78,4 
4540 Inköp av idrottskläder/idrottsmaterial 252 963,58 45,2 252 963,58 45,2 107 111,45 236,2 

Summa kostnader för försäljning 261 227,90 46,6 261 227,90 46,6 117 654,95 222,0 

 

Bruttovinst -67 150,97 12,0 -67 150,97 12,0 -78 812,24 85,2 

 

Övriga externa rörelseutgifter 

5460 Förbrukningsmaterial 833,30 0,1 833,30 0,1 525,80 158,5 

5710 Frakter och transporter 6 750,00 1,2 6 750,00 1,2 4 850,00 139,2 

6110 Kontorsmateriel 0,00 0,0 0,00 0,0 537,00 0,0 
6150 Trycksaker 6 975,00 1,2 6 975,00 1,2 6 975,00 100,0 

6570 Bankkostnader 1 316,50 0,2 1 316,50 0,2 678,50 194,0 

6590 Övriga externa tjänster 500,00 0,1 500,00 0,1 4 506,00 11,1 

Summa övriga externa rörelseutgifter 544 431,70 97,2 544 431,70 97,2 352 601,65 154,4 

 

Utgifter för personal 

7331 Bilersättningar, skattefria 34 540,00 6,2 34 540,00 6,2 30 535,00 113,1 

7340 Telefonersättning 7 200,00 1,3 7 200,00 1,3 6 000,00 120,0 

7370 Representationsersättningar 3 730,00 0,7 3 730,00 0,7 0,00 0,0 
7390 Materialkostnadsersättning 6 060,00 1,1 6 060,00 1,1 3 800,00 159,5 

7610 Utbildning 3 000,00 0,5 3 000,00 0,5 13 000,00 23,1 

7631 Personalrepresentation, avdragsgill 3 576,00 0,6 3 576,00 0,6 0,00 0,0 

Summa utgifter för personal 58 106,00 10,4 58 106,00 10,4 53 335,00 108,9 
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Balansrapport Fotbollssektionen         201812 tom ver A 310 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 

 

                                                                               ING BALANS                   DENNA PERIOD UTG SALDO 

                                                                                       180101 180101-181231 =>181231: 

 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

1510 Kundfordringar 113,00 0,00 113,00 

Summa fordringar 113,00 0,00 113,00 

 

Kassa och bank 

1910 Kassa 1 625,00 -984,00 641,00 

1940 Bank (övriga konton) 49 037,02 -6 345,83 42 691,19 

Summa kassa och bank 50 662,02 -7 329,83 43 332,19 

 

Summa omsättningstillgångar 50 775,02 -7 329,83 43 445,19 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 50 775,02 -7 329,83 43 445,19 

 

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

2099 Årets resultat -50 775,02 7 329,83 -43 445,19 

Summa eget kapital -50 775,02 7 329,83 -43 445,19 

 

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -50 775,02 7 329,83 -43 445,19 

 

 

Ekonomi Fotbollssektion 

 

Skärblacka IF Fotboll 

Sammanställning Årslut 20181231 (föregående år inom parentes) 

 

Bankkonto       42 691,19 :-   (49 037,02:-) 

Växelkassa     641 :-     (1 625:- ) 

i kassaskrin på kansliet 

Kundfordringar 113:- 

 

Årets resultat,  -7329,83  (+ 7404,94) 

 

 

 

Resultatrapport Ishockey 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 602 537,70 107,6 602 537,70 107,6 405 936,65 148,4 
 

Rörelseresultat 7 329,83 1,3 7 329,83 1,3 -7 404,94 -99,0 

 

ÅRETS RESULTAT 7 329,83 1,3 7 329,83 1,3 -7 404,94 -99,0 

Bokslut 201812 tom ver A 176 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 

 DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF% 

Summa kontanta medel 43 332,19:-    (50 662,02:- ) 
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Balansrapport Ishockey: 

Bokslut 201812 tom ver A 176 Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31 

 ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO 

 180101 180101-181231 =>181231 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

 180101-181231  =>181231  =>171231  

RÖRELSEINTÄKTER 

Försäljning 

3015 Träningsavgifter -191 175,00 62,4 -191 175,00 62,4 -113 987,00 167,7 

3058 Intäkt Cuper mm. -2 750,00 0,9 -2 750,00 0,9 -45 155,00 6,1 
3069 Övriga intäkter -2 804,00 0,9 -2 804,00 0,9 -18 000,00 15,6 

3210 Sponsorintäkter -36 001,00 11,8 -36 001,00 11,8 -34 000,00 105,9 

3510 Kiosk-och serveringsintäkter -35 360,00 11,5 -35 360,00 11,5 -53 819,00 65,7 
3540 Försälj idrottskläder/idrottsmate 0,00 0,0 0,00 0,0 -1 300,00 0,0 

3790 Övriga bidrag -38 127,36 12,5 -38 127,36 12,5 -36 764,00 103,7 

Summa försäljning -306 217,36 100,0 -306 217,36 100,0 -303 025,00 101,1 
 

Övriga rörelseintäkter 

3813 Uthyrning istid -76 937,50 25,1 -76 937,50 25,1 -49 437,50 155,6 
3814 Uthyrning utrustningar -25 650,00 8,4 -25 650,00 8,4 -19 450,00 131,9 

Summa övriga rörelseintäkter -102 587,50 33,5 -102 587,50 33,5 -68 887,50 148,9 

 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER -408 804,86 133,5 -408 804,86 133,5 -371 912,50 109,9 

 

RÖRELSEKOSTNADER 

Material och varor 

4012 Annonskostnader 1 577,00 0,5 1 577,00 0,5 2 090,00 75,5 
4021 Funktionärskostnader 51 335,00 16,8 51 335,00 16,8 81 769,00 62,8 

4022 Priser, medaljer 1 087,50 0,4 1 087,50 0,4 1 250,00 87,0 

4023 Licensavgifter 6 950,00 2,3 6 950,00 2,3 12 280,00 56,6 
4028 Tillstånds-/förbundsavgifter 28 720,00 9,4 28 720,00 9,4 25 170,00 114,1 

4041 Hallar/Istider Externa 8 420,00 2,7 8 420,00 2,7 5 438,00 154,8 

4053 Cuper, externa 14 250,00 4,7 14 250,00 4,7 61 125,00 23,3 
4110 Arrangemangskostnader 2 106,00 0,7 2 106,00 0,7 2 901,00 72,6 

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror 28 283,74 9,2 28 283,74 9,2 25 432,80 111,2 

4540 Inköp av idrottskläder/idrottsmaterial 50 781,86 16,6 50 781,86 16,6 130 662,00 38,9 
4614 Kostnader möten 0,00 0,0 0,00 0,0 9 160,00 0,0 

4620 Avgifter till huvudförening 20 500,00 6,7 20 500,00 6,7 20 500,00 100,0 

Summa material och varor 214 011,10 69,9 214 011,10 69,9 377 777,80 56,6 
 

Bruttovinst -194 793,76 63,6 -194 793,76 63,6 5 865,30 ###.# 

 

Övriga externa rörelseutgifter 

5410 Förbrukningsinventarier 38 619,00 12,6 38 619,00 12,6 4 471,00 863,8 

5800 Resekostnader (gruppkonto) 93 916,00 30,7 93 916,00 30,7 24 168,00 388,6 
6230 Datakommunikation 0,00 0,0 0,00 0,0 1 506,00 0,0 

6310 Försäkringar 0,00 0,0 0,00 0,0 15 050,00 0,0 

6570 Bankkostnader 1 093,00 0,4 1 093,00 0,4 1 135,00 96,3 
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) 11 538,00 3,8 11 538,00 3,8 0,00 0,0 

Summa övriga externa rörelseutgifter 145 166,00 47,4 145 166,00 47,4 6 330,00 313,3 

 

Utgifter för personal 

7390 Övriga kostnadsersättningar 0,00 0,0 0,00 0,0 958,00 0,0 

7610 Utbildning,ledare 17 000,00 5,6 17 000,00 5,6 0,00 0,0 

7613 Utbildning funktionär 5 325,00 1,7 5 325,00 1,7 0,00 0,0 

Summa utgifter för personal 22 325,00 7,3 22 325,00 7,3 958,00 ###.# 

 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 381 502,10 124,6 381 502,10 124,6 425 065,80 89,8 

 

Rörelseresultat -27 302,76 8,9 -27 302,76 8,9 53 153,30 -51,4 
 

ÅRETS RESULTAT -27 302,76 8,9 -27 302,76 8,9 53 153,30 -51,4 
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Fordringar 

1510 Kundfordringar 0,00 70 275,00 70 275,00 

Summa fordringar 0,00 70 275,00 70 275,00 

 

Kassa och bank 

1910 Kassa 1 314,00 -15,00 1 299,00 

1940 Bank (övriga konton) 201 332,72 -42 957,24 158 375,48 
1943 Placeringskonto 109 082,28 0,00 109 082,28 

Summa kassa och bank 311 729,00 -42 972,24 268 756,76 

 

Summa omsättningstillgångar 311 729,00 27 302,76 339 031,76 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 311 729,00 27 302,76 339 031,76 

 

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

2069 Årets resultat -78 111,44 -27 302,76 -105 414,20 

2098 Vinst eller förlust från föregående år -233 617,56 0,00 -233 617,56 

Summa eget kapital -311 729,00 -27 302,76 -339 031,76 

 

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -311 729,00 -27 302,76 -339 031,76 

 

 

 

 

Ekonomi Hockey: 

 

 
Skärblacka IF Hockey 

Sammanställning Årslut 20181231 (föregående år inom parentes) 

 

Bankkonto    158 375,48:-  (201 332,72:-   ) 

Placeringskonto  109 082,28:-   (109 082,28:-)  

Växelkassa   1299:-  (1314:- ) i kassaskrin på kansliet. 

Årets resultat,  - 27 302,76 (-53 153,30:-)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotboll Herrar 

 
2018 blev ett år som hade precis allt. Det började bra redan under silly season där vi fick hem 

gamla blackaspelare som varit på flykt en tid i högre divisioner. Det i kombination att vi fick 

Summa kontanta medel:-   339 031,76  (311 729:- ) 
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andra duktiga spelare gjorde att vi seglade upp som en av 3-4 förhandsfavoriter till att vinna 

division 4.  

Träningsmatcherna och ösgötacupen rullade på i storartad stil. Vi slog den första matchen 

Mjölby AI på bortaplan med 3-2 som också skulle gå och vinna sin division 4. Vi slog sedan 

FC orten med 7-1, Gusum med 10-1 samt Östria Lambohov med 7-2. Det tog oss till en 16-

delsfinal mot studenterna som vi vann med 1-0 på bortaplan. I åttondelsfinalen slog vi ut 

segrarna av div3, Assyriska IF, med 2-1. I kvartsfinalen fick vi möta seriesegrarna av div 2, IF 

Sylvia, på ett soligt och välbesökt Skärblacka IP. En härlig sommardag som vi tillslut också 

lyckades vinna matchen på straffar. I semifinalen fick vi möta Östria Lambohov som vi 

fullständigt mosade i gruppspelet. Måhända att vi underskattade motståndet, men vi valde 

också se det som ett genrep inför seriestarten så den riktiga formen va som bortblåst. Förlust 

med 5-2 och oron inför seriespelet spred sig. 

 

I seriespelet blev det som man på förhand hade tippat. Dagsberg, Lindö och Skärblacka gjorde 

upp om seriesegern. Vi låg på 3e plats inför uppehållet efter att vi åkt på tunga skador andra 

halvan av vårsäsongen. Vi lyckades dock hålla undan på slutet och kunde se fram emot hösten 

med alla skadefria samt topplagen på hemmaplan. Så nånstans kände vi att vi trots vår 

tredjeplats hade allt i våra egna händer. Hösten skulle trots debaclet i östgötacupen bli en 

fullträff. Vi vann i storartad stil match efter match. I takt med att hösten gick så tappade också 

framförallt Dagsberg flertalet poäng vilket gjorde att det tillslut skulle handla om endast 2 lag, 

Lindö och Skärblacka. Lindö tappade mot Derby samt Hird vilket gjorde att vi hamnade i 

förarsätet. Matchen hemma mot BK Derby la grunden till seriesegern. 3-2 målet från Joachim 

Poikela i 89e minuten skulle tillslut visa sig vara helt avgörande för seriesegern. Vild glädje 

såklart även om det inte i praktiken va klart. Därefter slår vi Hagahöjden med 4-0 på 

bortaplan. Sedan kom matchen med stort M. Matchen som skulle ta oss till divison 3 efter 38 

års lång väntan. Västra Husby på bortaplan väntade och som vi antog matchen. Trots att vi 

hade en del skador samt avstängningar så vinner vi med 7-2. Vild glädje och segerfest väntade 

såklart. Sista matchen, i en som på förhand alla trodde skulle vara seriefinalen i form av vem 

som skulle ta klivet upp i division 3, blev endast en prestigematch mellan tungviktarna i 2018 

års division 4 Skärblacka och Lindö. Matchen TV-sändes också vilket även kryddade matchen 

något. Vi skulle bevisa att vi va värdiga seriesegern och vinner med hela 5-1 efter stor show 

från John Poikela som gjorde 3 mål. Vi avslutade alltså hösten med endast segrar vilket är 

otroligt starkt.  

Tillsist så va 2018 ett fantastiskt år på alla plan. Vi va i Turkiet med 28st och byggde 

gruppdynamik som kan ha visat sig vara avgörande i slutändan. Vi har också byggt en bro 

med vårat yngre lag som tränat en hel del med oss. Det känns som att Skärblacka IF har blivit 

attraktivt även för folk runtomkring. Många spelare hör av sig om provträningar och många 

pratar i goda termer om Skärblacka IF. Det vi gjort de senaste åren har satt oss på 

fotbollskartan i Östergötland. Vi är nu bland de 9 bästa lagen i Norrköping med omnejd. 

Endast 3 lag spelar i en högre division. Nu ska vi bara se till att bygga vidare på detta så 

kommer vi även vinna andelar i närområde för ungdomsfotbollen. Representationslaget är 

enormt viktigt för det. 

 

Till sist vill jag tacka alla spelare och ledare som jobbat i och runt A- och B-laget. Jag vill 

tacka för alla som hjälpt till runtomkring matcherna.  

 

Nu kör vi för ett framgångsrikt 2019! 

 

//Henric Andersson, Huvudtränare 
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Verksamhetsberättelse 2018 för P03 

Säsongen 2018 inleddes med 16 spelare i truppen. Under säsongen tillkom tre spelare födda 

2002 med olika nivå på tidigare fotbollserfarenhet. 

Under perioden januari till mars erbjöds träning tre gånger per vecka där en av träningarna var 

styrketräning på Hälsobruket. En träning i veckan bedrevs under denna period utomhus på 

Maxivallen. Uppvärmningarna på dessa träningar har alternerat mellan två olika 

bollkontrollövningar. Vi har fortsatt så under hela säsongen vilket givit varje spelare ett stort 

antal bolltouch per träning och utvecklat deras bollkontroll. Vi har fortsatt vårt koncept med 

att ha träningarna indelade i treveckorsperioder där vi kört samma övningar för att sedan byta. 

Detta har fungerat väldigt väl och grabbarna har fått chans att lära sig varje moment 

ordentligt. En helg i april hade vi träningsläger på IP. Under helgen körde vi lite olika pass 

med både konditionsinriktade övningar och fotbollsövningar. Dessutom satte vi upp årets 

ledstjärnor som handlar om hur vi är mot varandra, mot 

domare, motspelare och vilken inställning vi har till träning 

och match. Vi har gjort detta i ett par år nu och vi tycker det 

är bra att ha dessa att luta oss mot då fokus eller attityd inte 

är på topp. Det här är grabbarnas egna regler och de håller sig 

i stort till dem.  

 

I seriespelet deltog vi i P15 lätt med extra dispenser för våra 

02:or. Matcherna i serien har bjudit på ömsom vin ömsom 

vatten. Positivt under året är att vi utvecklat vårt anfallsspel 

vilket jämfört med tidigare år resulterat i att vi haft många 

olika målskyttar och gjort mål på flera olika sätt. Det vi 

framförallt behöver förbättra är vårt fokus så att vi klarar att spela fler matcher och mer av 

matchtiden på den höga nivå som vi har när vi spelar som bäst. 

I månadsskiftet juni/juli drog vi till Valdemarsvik och spelade Niels Liedholms cup i. Här 

visades lagets goda sammanhållning där man höll humöret uppe trots att förlusterna var 

många.  

Att grabbarna blivit äldre märks inte minst på att sju spelare under året gjort sina 

seniordebuter med spel i B-laget. Det har varit både nyttigt och tufft. Några spelare i truppen 

har regelbundet tränat med seniorlaget vilket är ett samarbete som kommer att fortsätta under 

säsongen 2019. 

Inför säsongen 2019 har två spelare tackat för sig och valt att sluta spela fotboll, men vi går in 

till säsongen 2019 med 17 grabbar och gott mod. 

Lukas Lindberg och Eva-Lena Strömberg, ledare för P03 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - SKÄRBLACKA IF P05/06 2019-02-22 

SERIESPEL 

Vi har under säsongen 2018 spelat 7-manna med två lag i serie med nivå B ”Medel”.  

Den ena serien var till största del lag från närområdet runt Norrköping, medan den andra var 

en Linköpingsserie vilket gjorde att vi fick stöta på ganska många nya bekantskaper. 

Näst intill alla matcher har varit helt jämna såväl spelmässigt som resultatmässigt.  

Till vår glädje kunde vi konstatera att vi ofta var det starkare laget i slutet av matchen och 

kunde därmed i mer än hälften av våra spelade matcher stå som segrare, vilket inte varit något 

vi i historien varit bortskämda med. Kan kanske till del förklaras med att vi spelat 

i 06-serier med några överåriga 05:or, men ändå roligt att se och det har ökat glädjen i 

gruppen. 

CUPER 

Vi var i Hallsberg och spelade Transtenscupen. Det var en cup som spelades 9 mot 9, vilket vi 

inte var vana vid och med det i tanke så gjorde grabbarna bra ifrån sig i värmen. 

Resultatmässigt gick det inte riktigt vår väg även om de flesta matcher var jämna. 

LAGET 

När säsongen 2017 var till ända hade vi i 05-laget endast sex spelare, vilket gjorde det 

omöjligt att på egen hand fortsätta i seriespel speciellt som vi detta år skulle gå upp och spela 

9 mot 9. Därför tog vi tillsammans med Magnus och Kristin i 06-laget beslut om att slå ihop 

våra grupper till ett 05/06-gäng. 

Totalt har vi under året varit 22 spelare i truppen som vi delat in i fyra grupper och som enligt 

ett rullande schema parats ihop till två lag med olika konstellationer varje vecka, vilket funkat 

kanonbra. 

Tyvärr har vi efter säsongen och under vintern fått några avhopp på såväl ledare som spelare. 

En spelare flyttade till Linköping, en slutade med fotbollen och en spelare vars pappa (Hector) 

varit ledare har tyvärr beslutat sig för att återvända till Norsholm där de bor och tidigare har 

spelat. 

Dessutom fick vi ett avhopp på ledarsidan redan efter säsongen, då Martin kände att han inte 

hade tid och engagemang även för fotbollen då han är ledare för ett ungdomslag i Borgia 

bandy. 

Mera glädjande är att vi trots detta har blivit fler spelare i truppen till kommande säsong, då vi 

fått fyra nya spelare från Kimstad där de lagt ner sitt 06-lag. Dessutom har vi fått två nya 

killar som tidigare spelat i andra klubbar men som nu tagit upp sina karriärer igen efter några 

års uppehåll. Totalt är vi idag 25 spelare i truppen och 3 ledare/tränare. 

Vi hoppas kunna få in ytterligare en ledare innan seriespelet drar igång. 

TRÄNINGAR 

Under vintern tränade vi ett pass i veckan ute på konstgräs i Eneby och ett pass inne i 

Mosstorpshallen, och utomhus har vi kört två pass i veckan på Kullerstad. 

SPELARNAS UTVECKLING 

Många av spelarna har under året gjort stora framsteg och vi har framförallt fått ihop ett 

härligt gäng som jobbat hårt för varandra i matcherna och många gånger krigat till sig segern i 

jämna matcher. 

En annan detalj som har gjort skillnad i matcherna är den utveckling vi sett hos våra fem (!) 

målvakter. 

Vi har kört separat målvaktsträning med de intresserade, vilket varit både uppskattat och 

utvecklande. 

LEDARE 

Vi har under säsongen varit fem ledare (Magnus, Kristin, Martin, Hector och Viktor). Att vara 

många ledare har gjort det både roligare och även lättare att få till bra och ordnade träningar. 

Det har även gett oss möjligheten att kunna köra separat målvaktsträning. 

//Ledarna SIF P05/06 (Viktor Rinaldo, Magnus Silfverklev, Kristin Wiktorsson, Martin 

Johansson, Hector Östensson)  
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Verksamhetsberättelse 2018 F04/05 

F04/05 består av 11 härliga tjejer som gillar att lira boll.  

Laget spelade 9-manna fotboll även under denna säsong.  

Vi tränade två gånger per vecka på vårsäsongen och tre gånger under höstsäsongen. Vi  ordnade med 

att Coerver Coaching  kom till Skärblacka IP åtta gånger under hösten vilket var uppskattat bland 

tjejerna. Denna teknikträning har varit bra men även att tjejerna har fått prova att ha andra ledare 

tror vi har varit bra för dem.  

Laget har deltagit i några cuper under våren och sommaren. Vi var på en cup nere i Skåne i slutet på 

sommaren vilket var uppskattat för både spelare och föräldrar. Vi mötte tufft motstånd men det var 

mycket bra för sammanhållningen i laget då vi bodde tillsammans i stugor och umgicks mycket. 

Seriespelet har under vårsäsongen flutit på bra.  Höstsäsongen började dock lite motigt för oss med 

många tuffa matcher. Men tjejerna kom sedan igång på ett bättre sätt och kunde avsluta säsongen 

bra.   

Träningarna i maxihallen på konstgräs har pågått under hela vintern. Vi har även spelat futsal i 

sporthallen en gång per vecka och där har vi också deltagit i cuper.  

Ledarstaben består fortsatt av två föräldrar som ledare. Därtill en föräldragrupp samt konto/kiosk 

ansvariga.  

Vi har haft några tjejer som slutat vilket gör att vi inte är många tjejer kvar nu. Tanken var att vi skulle 

börja spela 11-manna nästa säsong vilket nu känns lite osäkert.  För att kunna fortsätta driva laget 

och spela seriespel behöver vi nu utöka vårat samarbete med F06/07 men även med damlaget.  

 

Petra Höglund och Fredrik Gumèr 
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Verksamhetsberättelse 
F06/07 - 2018 

 
Flickor 06/07  har under år 2018 varit 18 då vi tappat några tjejer sedan förra året. 

Fördelningen mellan åldrarna är 17 st 06:or och 1st 07:a. Vi har under utomhussäsongen 

tränat på IP varje tisdag 1,5 timme och varje torsdag 1,5 timme, under vintersäsongen tränat 

varje söndag i Maxihallen 1 timme som laget hyr för egna pengar, vi har även tränat 

gemensamt med F04/05 på fredagarna mellan 16:30-17:30. Träningsnärvaron har varit hög 

under vår/sommar (14-19 st) men minskat under vinter till mellan 10-12 st och på fredagarna 

har det kommit mellan 5-6 tjejer. Vi har haft Coerver Coaching under våren med alla tjejer 

där dom tagit stora steg med den tekniska utvecklingen, detta är något vi har bekostat med 

egen lagkassa så att alla tjejer ska få samma förutsättning. 

 Vi har också jobbat på att få till en bra sammanhållning bland tjejerna som vi tycker att vi 

lyckats bra med. Vi har haft två träningsläger ett i våras där vi spelade träningsmatch och 

bodde över på Skärblacka IP och ett i höstas där vi hade en träning, såg en IFK match och 

käkade pizza.

 
Vi har varvat passningsövningar med olika drivövningar, matchspel och lekar med och utan 

boll.  

Tjejerna har under året blivit jätteduktiga på att bli medvetna om att dom är flera på plan och 

och ser när det är läge att passa och vart man ska vara för att få en pass. 

Tjejerna gick i år upp och spelade sina första matcher på 9 mannaplan vilket till en början var 

en ganska stor omställning men har under säsongen blivit bättre och bättre. 

Vi har även deltagit i ett antal cuper och träningsmatcher under året. Vi började året med att 

vara med i två inomhuscuper (Atlascupen och Toyota futsalcup. I början av juni deltog vi med 

1 lag i Kalles Kaviar cup nere på Västkusten. Vi åkte även detta år till Hallsberg på cup på 

sensommaren.  

Utmaningen för 2019 kommer att vara att behålla så många tjejer som möjligt då vi märker att 

det dyker upp annat som intresserar tjejerna. 
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Under 2019 kommer vi att fokusera på gemenskapen i laget och få alla att tycka det är roligt 

att spela fotboll. Det viktigaste som vi har just nu är att tjejerna fortsätter tycka att det är roligt 

att spela fotboll. Vi kommer säkert behöva stötta F04/05 i seriespelet då dom tappat ganska 

många tjejer. 

Mvh  

Anders Lewander 

Niclas Lager 

Fredrik Andersson 

Mathias Wallman 
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          Verksamhetsberättelse F 08/09 

 

Året började med ett krismöte då vi hade för få tjejer för att kunna vara med i 7-manna 

seriespelet. Vi hade bara 8 tjejer i laget. Vi lyckades rekrytera tre till och säsongen var räddad. 

Helt underbart då tjejerna var extremt taggade inför denna säsong.  

 

Efter ett antal träningar 

inomhus var det äntligen dags 

att lämna Mosstorpshallen för 

att dra igång utomhussäsongen. 

Det tränades två gånger i 

veckan, à 90 minuter och det 

behövdes också för att kunna 

förbereda tjejerna inför en 

ganska tuff och utmanande 

säsong. De var ju inte vana vid 

60 minuters matcher men det 

skulle visa sig att de skulle 

klara dessa matcher galant.  

 

Det blev en hel del matcher och ibland hade vi bara en eller två avbytare men inte gav tjejerna 

upp, snarare tvärtom, de kämpade ännu mer och gav aldrig upp. I början var de ganska vilse 

(och vi ledare med ) men ganska snabbt märkte vi att tjejerna började anpassa sig efter den 

nya situationen, dvs. längre matcher och större plan. Fram till sommaruppehållet rullade allt 

på som det skulle även om vi ibland knappt fick ihop ett lag så kunde matcherna spelas utan 

större problem. Tjejerna hade superroligt!  

 

Men det var en sak 

vi la ganska snabbt 

märke till: tjejernas 

självförtroende och 

självkänsla var som 

en berg- och 

dalbana. En del blev 

många gånger 

ganska ledsna på 

matcherna men även 

på träningarna. 

Mycket fokus la vi 

därmed på peppande 

samtal och att det viktigaste av allt var att ha kul. Men ibland vill man gärna ta lite hjälp 

utifrån, därför tog vi kontakt med Kent Hellström och frågade honom om han kunde hjälpa 

oss. Underbar trevlig som Kenta är, så ställde han förstås upp och kom till oss i augusti för att 

hålla i ett träningspass som följdes av en föreläsning/workshop för ett antal ledare. Mycket 

intressant och givande! 
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Efter sommaruppehållet körde vi på igen och tjejerna var väldigt taggade inför träningarna 

och de sista matcherna. Tyvärr fick vi ställa in två matcher då vi inte fick ihop laget pga. att 

några blev sjuka. Med tanke på att vi hade så få spelare i laget så trodde vi att fler än två 

matcher skulle behöva ställas in, men detta var tack och lov inte fallet.  

 

Föräldragruppen såg under hela säsongen till att det bl.a. fanns god fika på hemmamatcherna. 

Kiosken sköttes exemplariskt och alla är väldigt engagerade. Stort tack till alla! 

 

På fotbollens dag i 

oktober spelade 

framgångsrika A-

laget säsongens sista 

match mot Lindö FF 

och våra tjejer fick 

vara med och gå 

Lineup med 

Skärblackas A-lag. 

Matchen visades 

också i tv:n och det 

gjorde förstås allting 

ännu mer spännande för tjejerna.  

 

Säsongen avslutades traditionsenligt med en föräldramatch men efter en stund in i matchen 

avbröts den ”plötsligt” av bl.a. ”Konstiga bloggen-Rasmus” och Jocke Frimodig. Tjejerna 

blev förstås överlyckliga att träffa en Youtuber på riktigt men glädjen gick snabbt över då 

Jocke tog hand om oss i Tvätten och han var inte nådig. Det blev ett svettigt men ändå väldigt 

roligt pass med många utmanande övningar. I samband med detta passade vi också på att 

tacka av Sandra eftersom hon skulle få en liten söt bebis på våren  Självklart hoppas vi att 

Sandra kommer tillbaka till laget då hon är en enorm tillgång.  

 

På hösten såg även Gerald till att gå på C-tränarutbildningen och kan nu också kalla sig som 

diplomerad C-tränare.  

 

Vi ser alla fram emot den nya säsongen med seriespel, cuper och annat roligt tillsammans.  

 

 

Daniel Svensson, Sandra Silfverklev & Gerald Walch 
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                          P 08/09 

I lag Pojkar 08/09 så är vi totalt 13 st några har under hösten tagit en paus. Vi 

har fördelningen på truppen 11st 09 och 2st 08.Vi har under utomhussäsongen 

tränat varje torsdag 17.30 till 18.30. Höst/vår tränar vi på Mosstorpskolan 1 

timma på lördagar. Vi har pendlat lite under höst/vintern i antal barn på 

träningen . Men i det stora hela så är träningsnärvaron stor. Vi har även börjat 

köra lite mer teknik övningar med bollen nu. Men fokus har legat på ha roligt 

på träningen och köra korta övningar. För att sedan avsluta med att köra 

match. 

Året som har gått har vi spelat sammandrag med 1 lag det kanske inte alla 

gånger varit på topp.Blir mycket vila för vissa tycker några av barnen.  Det har 

varit jätte roligt att få se hur mycket dom har utveckalts. Hoppas att vi kommer 

ha lika roligt även detta år . Och det tror jag i och med att vi kommer att börja 

spela 7 manna. Sista träningen i höstas gjorde vi på 7 manna planen och det såg 

riktigt bra ut. Vi hoppas även på att kunna ut öka träningen till 2 gånger i 

veckan. Då jag tror att vi behöver få upp flåset på barnen  

2018 fick vi också en föräldragrupp för P 08/09. Dessa gör ett stort jobb. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Arthursson 

Richard Samuelsson 

Nicklas Lagerblad  
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P-07 verksamhetsberättelse 2018 

 

P-07 består av 13 st killar som gillar att spela fotboll. 

Killarna spelade 7-mannafotboll för andra året 2018. 

Vi tränade två gånger i veckan under säsongen och träningarna bestod till stor del av 

passningsövningar och teknikträning. Vi har även i år pratat om ”fair play” på träningarna, hur 

man ska vara mot medspelare, motspelare och domare. 

Det har varit roligt att se hur killarna har utvecklats under säsongen. 

I Augusti åkte laget till Öland för att spela Ölandscupen ,det blev fotbollsårets höjdpunkt. 

Det var en spännande upplevelse för killarna, ledare och föräldrar. Att åka iväg på cup 

innebär inte bara att spela fotboll, man ska umgås och äta och sova tillsammans också. 

Laget bodde på en skola och sov i ett klassrum. Killarna skötte sig jättebra även om det var 

lite svårt att somna på kvällarna. Vi spelade 6 spännande och tuffa matcher mot lag som vi 

aldrig hade mött tidigare och det tyckte killarna var kul. 

Seriespelet under säsongen har gått bra. Killarna började lite trevande och det märktes att 

lag som har haft tillgång till konstgräs och kunnat träna hela vintern var mycket mer 

förbereda än vi. 

Men eftersom serien löpte på så blev killarna mer varma i kläderna och spelade många 

jämna och spännande matcher i serien. 

Ledarstaben består av två föräldrar. Vi har även en föräldragrupp som fixar med kiosk, 

försäljningar och andra roligheter för laget. 

Ledare och spelare ser fram emot en ytterligare säsong med seriespel och annat skoj. Det 

stora målet 2019 är att ännu en gång åka till Vimmerby och för att delta i Bullerby cup. 

Mathias Höglund     Johan Lundin    
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Verksamhetsberättelse 2018 F10/11 

 

I F10/11 laget är det ca 12st tjejer, det är lite varierande då en del slutar och en del nya 

börjar. Just nu tränar vi en timme inomhus i Parkskolan, vi alla längtar till våren så vi kan 

börja träna ute på gräs!  

Träningarna består av övningar varvat med lekar där bollen alltid är med, ibland är det 

vattenpausen och toabesöken som är roligast under träningen, men vi ledare ser att tjejerna 

har utvecklas massor under det här året. Till våren ska vi dra igång och köra sammandrag, 

vilket både tjejer och ledare ser fram emot! 

Förtillfället är vi tre stycken ledare, Johanna, Anso och Petra.  

 

Verksamhetsberättelse P10/11–2018 

 

Truppen bestod i början av året av 18 spelare, samt att det under säsong har varit några till som har 

testat på. Tyvärr var det ingen av dom som testade som valde att fortsätta. Några i den ursprungliga 

truppen valde att sluta under året, så just nu består truppen av 15 spelare. 

Under inomhussäsongen i början av året, så tränades det 1 pass i veckan, 1 timme åtgången, i 

Parkskolan. 

Lagom till att utomhussäsongen drog igång så fick laget in 2 nya ledare, som tillsammans med Jim 

från förra året nu tränar laget. 

Vi har tränat 1 pass i veckan, oftast 1 timme åt gången, några gånger lite längre. Till kommande 

säsong siktar vi nog på 2 pass i veckan. 

Under året har vi varit på 5 sammandrag och 1 cup. Vi har ställt upp med 2 lag vid dessa tillfällen, 

vilket har varit ganska tufft för grabbarna, då det vissa gånger har varit lite för få avbytare för att alla 

ska orka alla matcher. Men grabbarna ska ha en eloge, för dom har verkligen gett allt i alla matcher. 

Vi får se hur kommande säsong ser ut när det gäller antal spelare, och hur vi ska resonera kring antal 

lag vi ska ställa upp med. 

Hösten och vinterns inomhussäsong, bestående av 1 pass i veckan, 1 timme åt gången, tillbringades 

numera i Mosstorpskolan, vilket har varit ett stort lyft. 

Inför kommande säsong, så tänker vi att vi får några nya spelare, tränar 2 ggr i veckan och kan 

fortsätta utveckla individen och lagets spel. 

Med vänlig hälsning, 

Erik Svensson 

Jim Olsén 

Henric Andersson 
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Verksamhetsberättelse 2018/-19 - Team 08/09 SIF Hockey  

 

Vi startade säsongen 2018/-19 med träning den 21/9-2018 och har därefter tränat tre dagar per 

vecka och spelat match i stort sett varje helg. Varje pass har haft en god uppslutning deltagare och 

ledare vilket skapat lärande och utveckling på ett tillfredsställande vis. 

Den goda uppslutningen vid träning såväl som vid match har bidragit till den påtagliga bredden där 

deltagarna nått likvärdig nivå, framförallt vad gäller skridskoteknik.  

Vi har haft två lag anmälda i serie C2 och där lagen inte varit fasta. Under den första halvan av 

säsongen har vi delat upp lagen enligt fyra grupper där man i treveckorscykler fått spela med samma 

deltagare. Grupperna delades in ”geografiskt” och ”kompis” grupper som bestod av minst en ledare 

och 6-7 deltagare från relativt samma ort. Det skapade en trygghet att alltid hamnar med någon man 

känner och ”alla fick spela med alla”. 

Under säsongen har vi haft några avhopp där deltagarna främst prioriterat andra idrotter då 

träningstillfällena krockat. 

Efter juluppehållet genomfördes en ny uppdelning för att nå två grupper (lag) med samma antal 

spelare för att maximera speltid för alla. Indelningen gjordes efter träningsnärvaro med sortering 

högsta till lägsta och delning på mitten. På så vis saknades inte spelare i ena laget samtidigt som det 

andra hade fler. 

Matchspel i C2 har fungerat bra med jämna matcher och vi kan konstatera att vi lyckats bra med 

övergång från halvplans- till helplansspel och vi ligger bra med i regionen / distriktet.  

Vi är mycket nöjda med säsongen och hoppas på gott deltagande även nästa år. 

 

Ledarna T08/09 – Skärblacka IF Hockey 
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Verksamhetsberättelse TKH, TEAM 10/11–2018 

 

Efter att säsongen 17/18 för TKH avlutades i början av -18, så kan man summera säsongen med att 

antal deltagare har varierat. Vissa tillfällen bra, ca 15 eller mer, men ibland så få som 7–9 barn. Trots 

detta så har vi har ändå lyckats deltaga i ett antal poolspel med laget, och utfört dessa på ett utmärkt 

sätt, även om det har varit väldigt tufft vissa gånger.  

Säsongen avslutades som sedvanligt med föräldramatch, korvätning, och diplomutdelning, med bra 

uppslutning av både barn och föräldrar. Ett mycket uppskattat inslag. 

När säsongen 18/19 drogs igång på hösten -18, så hade nu ett Team 10/11-lag bildats ur stommen 

från TKH 17/18.  

Den stommen tillsammans med att några började sent 17/18, och att några till började när 18/19-

säsongen drog igång, har gjort, att trots att några har slutat, så är vi ändå 10–16 spelare på varje 

träning. Laget har gått upp till att träna 2ggr/vecka 1 timme varje tillfälle, vilket man ser ger resultat.  

Laget har deltagit i poolspel i D-serien, som tyvärr har varit lite för tuff för oss, då den serien är för 

barn född från -09. Men vi kämpar på, och nu på slutet så tycker jag att när vi väl får fart på 

skridskorna, och när respekten för motståndaren inte är för stor, så hänger vi med väldigt bra, och 

det ser väldigt lovande ut inför nästa år. 

Annars har nog höjdpunkten under säsongen, än så länge, varit att vi fick möjlighet att spela en 

internmatch i båda periodpauserna i SHL-mötet, LHC-Malmö! 

Angående TKH, så startades en ny grupp med 2 nya ledare. Truppen består av ca 10 - 15 barn, varav 

några har börjat träna med Team 10/11, så där kan det nog behövas lite tillskott av barn framöver. 

 

Erik Svensson 

Fredrik Alm 
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Motion till Årsmötet SIF, 2019, gällande Medlemsavgifter. 

 

Förslag: 

 Familjeavgiften tas bort, dock läggs ett maxtak på 800:- om en ledare har 2 eller fler 

barn med i föreningen. (upp till ledaren att meddela kansliet) 

 Medlemsavgiften för Ungdom/ Ledare/Pensionär/Vuxen läggs på enhetlig nivå                       

( under 2018/19,  300:-) 

 Aktiv Dam och Herrspelare bibehåller nuvarande avgift ( under 2018/19  550:-) 

 

 

Orsak och verkan: 

Om inte deltagare i en förening betalar medlemsavgift, så finns det ingen förening. 

Ledare/styrelse kan inte bestå av ”icke-medlemmar”, dels ur kommunens och RF:s 

bidragsreglemente, dels för att ledare är representanter för föreningen och dess ansikte utåt.  

De senaste åren har det varit svårt att motivera ledare och ideella krafter att betala 

medlemsavgift. 

Under 2018 hade vi 48 betalande familjer, varav 2 stödfamiljer och 17 familjer bestående av 

endast 1 ledare + 1 barn. (sparar 50:- /familj) 

Övriga familjer består av 3 eller fler aktiva.(Sparar mer än 100:- / familj)  

Totalt 38 400:- 

Enligt ovanstående förslag skulle föreningen få in 34 600:- istället, baserat på samma 

underlag. 

  

En separat Medlemsavgift underlättar även för sektionerna, i ett eventuellt beslut om 

sektionen skall stå för ledarnas avgift, utifrån de förmåner som ledare har idag 

(kläder, gratis utbildning osv.) 

En gemensamt hållen lägre avgift KAN generera fler stödmedlemmar. 

Administrationen blir lättare. 

 

 

20190201 

Siv Sandman 

(medlem, och kanslist) 

 


