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Malmö
Malmö
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Malmö
Malmö
Hässleholm

Valberedning
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Förbundets kommittéer
Verkställande utskott

(VU)

Jan Öhrskog, ordförande
Åsa Simonsson
+ berörd kommittéordförande

Damutvecklingskommittén

(DUK)

Angelika Persson, ordförande
Jannice Persson
Alex Nikolaidis
Jonny Christensen

Disciplingruppen

(DG)

Magnus Lindberg, ordförande
Anna Fendin
Kari Kyyrä
Martin Petersson, adjungerad

Distriktslagsgruppen

(DIG)

Magnus Pettersson, ordförande
Henrik Olofsson
Magnus Nilsson
Johan Schönbäck
Andreas Jönsson
Peter Dahlberg, adjungerad

Domarkommittén

(DK)

Krister Åkesson, ordförande
Jörgen Carlsson
Kristian Jönsson
Andreas Johansson
Stefan Olsson
Peter Dahlberg, adjungerad

Ekonomikommittén

(EK)

Åsa Simonsson, ordförande
Thomas Önnevik
Peter Dahlberg, adjungerad

Tävlingskommittén

(TK)

Björn Olsson, ordförande
Jörgen Carlsson
Ted Jönsson
Louise Keldebäk
Anders Lindahl
Martin Petersson, adjungerad

Ungdomskommittén

(UDK)

Kjell-Arne Nilsson, ordförande
Anders Andersson
Kjell Linde
Theres Persson
Jan Olofsson
Peter Dahlberg, adjungerad
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Utbildningskommittén

(UTK)

Nils-Ola Nilsson, ordförande
Ulf Holst
Tobias Karlsson
Magnus Berglund
Martin Petersson, adjungerad

Utvecklingskommittén

(UK)

Jan Öhrskog, ordförande

Kanslipersonal
Martin Petersson
Peter Dahlberg
Marcus Holm

(Kanslichef)
(Konsulent)
(t o m 001006)

Antal medlemsföreningar
Vid slutet av verksamhetsåret fanns det 108 innebandyföreningar i Skåne.
92 av dessa deltog i seriespel. Tillsammans fanns i dessa föreningar 8312
licensierade spelare (inga poolspelsdeltagare är inräknade).

Antal lag i seriespel, poolspel och DM
Under året har 437 lag deltagit i Skånes IBFs seriespel samt 30 lag har
deltagit i samadministrationen (dvs de serier som Skånes IBF administrerar
åt Svenska Innebandyförbundet). Totalt antal serier var under säsongen 48
st.
Första gången i Skånes IBFs historia spelade de yngre åldersklasserna
poolspel (sammandragningar). Totalt deltog 102 lag i 11 poolspelsgrupper,
vilket var över alla förväntningar.
Även anmälningarna till distriktsmästerskapet blev över förväntan, totalt
deltog 202 lag mot tidigare 145.
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Varför kan inte allt vara svart eller vitt!
Ytterligare ett år har passerat. Vi har alla blivit ett år äldre och förhoppningsvis
lite klokare. När jag nu sitter här i maj månad och tänker tillbaka på den
gångna säsongen är det några minnen som särskilt berör mig.
För det första har det varit ett ovanligt bra år rent resultatmässigt för skånsk
innebandy. Skånska ungdomslag har vunnit tre (3) SM-guld och ett silver
under året. Det anser jag vara ett kvitto på att ungdomsverksamheten i
distriktet håller högsta nationella klass. Att det sedan är en bit kvar till vi
kan mäta oss med de äldre och mer etablerade lagidrotternas
talangutveckling ser jag enbart som en möjlighet inför framtiden.
För att behålla våra talanger inom distriktet har det också under året
skapats bättre förutsättningar. Genom att damlaget i Lugi etablerade sig i
Elitserien samtidigt som Högaborg Ramlösa tog steget upp i herrarnas
Elitserie finns det nu möjlighet för både damer och herrar att spela
Elitinnebandy i skånska klubbar. Personligen tror jag att det är oerhört
viktigt för ett stort distrikt som Skåne att ha ett antal föreningar i Elitserien.
Genom att skapa möjligheter för unga talanger att regelbundet se innebandy
på högsta nivå tror jag att vi på sikt kommer att stärka sporten i Skåne. Jag
har under de senaste åren sett det som en klar brist att vi har saknat Elitlag
i distriktet.
Det är också väldigt positivt att de flesta övriga föreningar i
förbunsdsserierna har gjort bra ifrån sig i sina respektive serier. Det syns
tydliga tecken på att det håller på att skapas en bredare topp inom skånsk
innebandy. Genom att summera en bra ungdomsverksamhet och den
positiva utvecklingen för seniorlagen väcks förhoppningar om en ljus framtid
för Skåne.
Ett annat positivt minne från det gångna året är naturligtvis 4nationersturneringen i april. Arrangemangen höll högsta klass och vi fick
mycket beröm från såväl deltagande lag som SIBF. Personligen hade jag
hoppats på mer publik men jag får trösta mig med att det kom mer än 2000
åskådare till Baltiska hallen. Det var en stor risk att söka arrangemanget
med så kort tid till förberedelser som vi faktiskt fick. Genom hårt arbete från
alla inblandade lyckades vi trots allt bevisa för alla att Skåne klarar av att
arrangera turneringar av högsta dignitet. Det bådar gott inför framtida
evenemang!
Det händer mycket positivt inom distriktet som skulle förtjäna att
omnämnas i en verksamhetsberättelse. Jag väljer att istället skriva lite
tankar kring saker som är mindre positivt.
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Jag har i några tidigare krönikor på hemsidan behandlat ämnet
föreningsutveckling. I dagarna har det meddelats att en av Skånes mest
etablerade föreningar, Österängs IBK, lägger ner verksamheten. Anledningen
till detta mycket tragiska beslut vill jag inte spekulera kring men jag vill
ändå rent allmänt skriva några rader om organisationsutveckling och
utbildning på föreningsnivå.
På mindre än 20 år har innebandyn växt från ingenting till att vara Sveriges
näst största lagsport. I dag finns mer än 100 000 licensierade spelare i över
1 500 föreningar. En sådan utveckling är omöjlig att genomgå utan att få
växtvärk.
Det som har hänt är att många skånska föreningar startades runt 1990 av
unga, ofta manliga, entusiaster. Många av dessa har lagt ner omänskligt
mycket arbete i sina föreningar. Detta var möjligt eftersom en stor del av
dessa personer antingen studerade eller var arbetslösa i någon form. Idag
börjar dessa personer komma upp i 30-årsåldern, skaffa familj och göra
karriär i arbetslivet. Effekten av detta är att eldsjälarna i många föreningar
helt enkelt inte har lika mycket tid att lägga på innebandyn längre.
Konsekvenserna av detta blir att de föreningar som drivs och styrs av ett litet
fåtal eldsjälar dör när dessa personer inte kan eller orkar att lägga all sin tid
i föreningen.
Jag blir inte förvånad om det visar sig att fler föreningar tvingas lägga ner
verksamheten under de kommande åren. Detta är naturligtvis ett stort
misslyckande för hela innebandysporten. Problematiken kring föreningarnas
organisation (snarare bristande organisation) borde ha kommit upp på
dagordningen för flera år sedan. Det är lätt att vara efterklok men det är
också på det viset att det finns ett stort motstånd inom föreningarna mot att
fokusera på organisationsfrågor.
Det finns trots allt hopp. Inom SIBF har förbundsstyrelsen beslutat att
under de närmaste åren skall verksamheten fokuseras på två prioriterade
områden. Det ena är marknad/media och det andra är just
föreningsutveckling.
Inom Skånes Innebandyförbund har styrelsen också valt att satsa hårt på
dessa två områden. Det bör nämnas att vi är det enda distrikt som i
dagsläget har genomfört verksamhet inom föreningsutveckling. Detta skedde
genom projektet ”från liten till stor”.
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Under hösten kommer ett nytt projekt, utvecklingslaget, att startas upp.
Projektet kommer att drivas tillsammans med SISU-Idrottsutbildarna och är
unikt i sitt slag inom hela idrottsrörelsen. Projektet löper under minst tre år
och subventioneras kraftigt av Skånes Innebandyförbund.
Vår förhoppning med projektet är att vi skall hjälpa våra föreningar att bygga
stabila organisationer som på sikt skall garantera en god kvalitet på den
verksamhet som bedrivs inom skånsk innebandy.
Klarar vi inte detta kommer föräldrar och ungdomar att välja andra sporter
eller andra fritidssysselsättningar än innebandy. Det vore tråkigt!
Slutligen vill jag tacka vår skickliga personal, Skånes Innebandyförbunds
organisation och alla andra som är verksamma inom distriktet för ännu ett
spännande och lärorikt år. Tack skall ni ha!
Framtiden är vår!

Jan Öhrskog, Ordförande
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Representation
Nedan personer har representerat Skånes IBF vid följande tillfällen:
Jan Öhrskog, ordförande
Samadministrationsträff, maj
Skånes IFs fadderträff, juni
SIBFs förbundsmöte, juni
SDFens regionträff, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SIBFs styrelsemöte, november
SDFens regionträff, november
Skånes IFs fadderträff, november
SIBFs ordförandekonferens, januari
SIBFs vårkongress, mars
Skånes IFs distriktsstämma, april
Distriktslags-SM U16, april
SISUs distriktsstämma, april

(Stockholm)
(Malmö)
(Stockholm)
(Jönköping)
(Malmö)
(Göteborg)
(Göteborg)
(Malmö)
(Göteborg)
(Stockholm)
(Lund)
(Uppsala)
(Malmö)

Åsa Simonsson, Vice ordförande/Kassör
Skånes IFs fadderträff, juni
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SDFens regionträff, september
Skånes IFs fadderträff, november

(Malmö)
(Malmö)
(Jönköping)
(Malmö)

Angelika Persson, sekreterare
Skånes IF konferens, mars
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SIBFs damutvecklingskonferens, oktober

(Lund)
(Malmö)
(Upplands Väsby)

Kjell-Arne Nilsson, ledamot
SDFens regionträff, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, november

(Jönköping)
(Malmö)
(Malmö)

Krister Åkesson, ordf. domarkommittén
SDFens regionträff, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SDFens regionträff, november
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, november
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(Jönköping)
(Malmö)
(Göteborg)
(Malmö)

Louise Keldebäk, ledamot tävlingskommittén
SDFens regionträff, september

(Jönköping)

Stefan Olsson, ledamot domarkommittén
SDFens regionträff, september

(Jönköping)

Magnus Nilsson, U19-observatör
Breddläger U19 dam, våren 2001

(Bosön, Stockholm)

Rolf Johansson, ordf. valberedningen
SIBFs valberedningskonferens, januari

(Stockholm)

Martin Petersson, kanslichef
Samadministrationsträff, maj
Samadministrationsträff, augusti
Skånes IFs utvecklingsgrupp, september
SDFens regionträff, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SDFens regionträff, november
Samadministrationsträff, december
RF-möte ”Social ekonomi”, december
Skånes IFs utvecklingsgrupp, januari
SIBFs vårkongress, mars
Distriktslags-SM U16, april
Skånes IFs distriktsstämma, april
Skånes IFs utvecklingsgrupp, april

(Stockholm)
(Stockholm)
(Ven)
(Jönköping)
(Malmö)
(Göteborg)
(Stockholm)
(Karlstad)
(Farum, Danmark)
(Stockholm)
(Uppsala)
(Lund)
(Rönneholm)

Peter Dahlberg, konsulent
Skånes IFs utvecklingsgrupp, september
Skånes IFs lagbollidrottsmöte, september
SDFens regionträff, november
Distriktslags-SM J18, januari
Skånes IFs utvecklingsgrupp, januari
Distriktslags-SM U16, april
Skånes IFs utvecklingsgrupp, april
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(Ven)
(Malmö)
(Göteborg)
(Sävsjö)
(Farum, Danmark)
(Uppsala)
(Rönneholm)

Uppdrag
Nedan personer har haft följande uppdrag under den gångna säsongen:
Tränarinstruktörer (utbildade av SIBF)
Jan Öhrskog
Thomas Önnevik
Marcus Holm
Roger Carlsson
Ulf Holst
Vidar Jonsson
Johan Schönbeck

Lund
Åkarp
Malmö
Hässleholm
Helsingborg
Helsingborg
Malmö

Domarinstruktörer (utbildade av SIBF)
Krister Åkesson
Mikael Gräntz
Martin Ollhage
Tove Nihlberg
Henrik Wetterlundh

Lund
Ängelholm
Staffanstorp
Lund
Södra Sandby

Landslagsobservatörer (U19)
Henrik Olofsson (Herr)
Magnus Nilsson (Dam)

Bjuv
Staffanstorp

Förbundsdomare (utbildade av SIBF)
Leif Plume, klass 1
Martin Andersson, klass 1
Henrik Wetterlundh, klass 2
Kristian Jönsson, klass 2

Helsinborg
Ängelholm
Södra Sandby
Lund

Landslagsuppdrag U19
Jimmie Hermansson (Herr)
Sara Simonsson (Dam)
Veronica Persson (Dam)

Högaborg Ramlösa IB
IK Stanstad
IK Stanstad
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Förbundets ekonomi
Skånes Innebandyförbund gick detta verksamhetsåret med ett överskott på
75 655 kr.
Det egna kapitalet är 686 000 kr. Styrelsen vill poängtera vikten av en god
ekonomi. Det är viktigt att man hela tiden har ekonomin under god uppsikt.
Under det kommande verksamhetsåret har styrelsen avsatt pengar för att
arbeta hårdare mot marknad och media. Målet är att detta på lite längre sikt
ska medföra att Skånes IBF får in andra intäktskällor än från föreningarna.
För övrigt hänvisas till balans och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.

Damutvecklingskommittén
DUK har under sina möten under året lagt mycket tid åt att långsiktigt
planera damverksamheten i Skåne. Bl a har kommittén arbetat fram ett
utkast på en folder som genom föreningarnas hjälp skall delas ut till
skolungdomar.
Tillsammans med ungdoms- och tävlingskommittén har man gjort
undersökningar angående flicklagsseriernas nuvarande system och kommit
fram till att en åldersförändring låg rätt i tiden. Den äldsta flickklassen har
höjts till 17 år och kallas numera damjunior 17 (enligt SIBFs regler). Syftet
är att flickor som inte tar plats i föreningens damlag eller inte vill satsa så
mycket, har en automatisk tillhörighet i ett flicklag.
Utbildning i ”Tjejer på arenan” har genomförts i våra dam- reps
flickdistriktslag. Spelarna fick samtidigt träffa damlandslagets nye
förbundskapten Kristina Landgren från Göteborg, vilken delade med sig av
sina erfarenheter.
Damutvecklingskommittén har också genomfört en flicktränarträff. Även vid
detta tillfälle var Kristina Landgren inbjuden, där hennes uppgift var att dela
med sig av sin långa erfarenhet som innebandytränare. Kristina Landgren
har tränat både herrar och damer.
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Disciplingruppen
Disciplingruppen har haft 5 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Man har behandlat 19 olika ärenden, vilket är en minskning med nio
matchstraff från föregående säsong.
Påföljderna har varit från tillrättavisning upp till 6 seriematchers
avstängning. Ärenden har bestått av 8 st fall seniorer, 8 fall juniorer, 1 fall
ledare och 2 fall har avskrivits.

Distriktslagsgruppen
Distriktslagsgruppen valde inför säsongen 00/01 att arbeta efter en ny
modell.
Istället för att ha olika ledare till varje lag, lät man samma ledarteam leda
båda lagen inom herr resp dam. Samtidigt utsåg gruppen en ansvarig för
herr resp dam som fick titeln ”Distriktskaptener”. Kaptenerna är ytterst
ansvariga för verksamheten och ska i samråd med distriktslagsgruppen utse
sina medarbetare.
Antalet samlingar minskade till antalet och blev istället heldagar eller läger
över en helg.
Förändringarna har bemötts väl av såväl ledare som spelare, men
distriktslagsgruppen kommer att utvärdera konceptet och göra eventuella
ändringar.
DJ18/F16: Ledare för damjuniorlaget var Håkan Lindberg (distriktskapten)
från Malmö, Stefan Lidén från Landskrona samt Jörgen Lindell
från Hofterup. Ledare för F16 var endast Håkan Lindberg och
Stefan Lidén. Damjuniorerna imponerade stort och vann Skånes
första GULD för damjuniorer. Flicklaget tog sig efter vissa besvär
vidare från gruppspelet, men fick dessvärre ge sig i kvartsfinalen
mot Stockholm.
HJ18/P16: Ledare för herrjunior- samt pojklaget var Vidar Jonsson
(distriktskapten) från Helsingborg, Niklas Lauritsen från
Helsingborg, Christian Berglund från Eslöv samt Per Hedlund
från Hässleholm. Herrjuniorerna spelade stabilt hela
turneringen och lyckades vinna en silvermedalj. Pojklaget
spelade bra i gruppspelet, men var chanslösa mot Stockholm i
kvartsfinalen.
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Domarkommittén
DK har under verksamhetsåret haft 9 st möten varav 5 telefonmöte. DK har
haft följande sammansättning:
Ordförande
Södra zonen
Nordvästra zonen
Nordöstra zonen

Krister Åkesson
Kristian Jönsson och Andreas Johansson
Stefan Olsson
Jörgen Carlsson

Distriktet har utbildat följande antal domare under säsongen 00/01:
Förbundsdomare:
Steg 3-domare:
Steg 2-domare:
Steg 1-domare:
Steg 0-domare:

4 st
38 st
64 st
75 st
248 st

Domartillsättningen har varit uppdelad i tre perioder och skötts av Martin
Petersson och Peter Dahlberg samt godkänts av domarkommittén. Totalt har
1718 matcher tillsatts. Återbudstillsättningen har skötts av kansliet förutom
de sena återbuden som Stefan Olsson har ansvarat för.
9 matchinstruktörer har under säsongen varit verksamma för Skånes IBF.
Målet under året har varit att samtliga domarpar ska få minst en observation
var, vilket domarkommittén med glädje kan konstatera har skett. Detta är
något som aldrig tidigare har gjorts inom skånsk innebandy. Totalt har 55
observationer utförts och förhoppningen är att vi nästa säsong gör ännu fler
observationer.
Till årets domarpar har Stefan Olsson och Mikael Gräntz utsetts. Detta par
har även nominerats till förbundsdomare.
Övriga som har nominerats till förbundsdomare är Andreas Johansson/Jani
Tamminen och Jörgen Carlsson/Greger Andersson.
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Marknadskommittén
I verksamhetsplanen inför säsongen 00/01 sattes det upp mål för en
marknadskommitté. Under säsongen valde vi trots detta att lägga det under
en ekonomisektion vars ansvarsområden blev redovisning, media och
marknad.
I ekonomisektionen har det arbetats främst med att justera
redovisningssystemet med kontoplan och resultatenheter samt budgetarbete
tillsammans med kansliet. Dessutom har sektionen arbetat fram ett förslag
gällande marknad och media.
Marknadsdelen behöver ytterligare kompetens för att drivas och under året
som gått har budgetarbete och ”rekrytering” inriktat sig mot att göra det
möjligt att driva marknadsfrågorna hårdare nästa säsong.

Tävlingskommittén
TK har under året haft 17 protokollförda möten. Ett har hållits på kansliet i
Malmö samt ett i Osby medan övriga 15 har varit telefonmöten.
Under säsongen har TK tillsammans med övriga kommittéer arbetat fram
förslag på förändringar i tävlingsföreskrifterna framför allt för att ytterligare
försöka anpassa dessa efter ”dagens innebandy”.
TK har under året arrangerat DM för junior/ungdomslag som en turnering
efter seriespelet. För seniorlagen valde man precis som tidigare att spela
under säsongen i cupform. Årets DM får betraktas som en succé där 202 lag
anmälde sig mot 145 säsongen innan.
I förbundsserierna i år spelade LUGI IK och IBC Engelholm i elitserien för
damer. Högaborg Ramlösa IB i div 1 för herrar. IBK Osby deltog i div 1 för
damer. IBC Engelholm, LUGI IK, IBK Osby och Österäng IBK deltog i div 2
för herrar.
01/02 kommer LUGI IK spela i elitserien för damer och Högaborg Ramlösa
IB i elitserien för herrar. LUGIs herrar vann division två i överlägsen stil och
spelar den kommande säsongen i div 1 för herrar. IBC Engelholm, IK
Stanstad, Röke IBK kommer att spela div 1 för damer och IBC Engelholm,
IBK Osby, Röke IBK i div 2 för herrar. Tyvärr har IBK Osbys damer dragit sig
ur div 1 samt Österängs herrar dragit sig ur div 2.
För resultat och tabeller (DM och serier), hänvisar vi till www.skibf.se.
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Ungdomskommittén
Ungdomskommittén har haft 9 telefonmöte samt 1 möte i samband med
landskamperna i Malmö. Kommittén har under säsongen framförallt drivit
följande ärenden:
Regionsamverkan
Vi har deltagit i en sammankomst i Jönköping med sju av de sydliga
distrikten representerade. Vi kommer inte att göra något gemensamt över
gränserna, vad gäller Ungdomskommittén, som läget är nu. Skälet är att vi
inte har samma organisation i distrikten. Vi kommer däremot att följa
breddungdomsinnebandyn i de närliggande distrikten.
Knatteliga
Vi har konstaterat att de distrikt som anordnat ”Knatteliga” har lyckats
framförallt på ett område, vilket gäller spelformen. Det är positivt för de
yngre, att färre spelare får mer bollkontakt på en mindre yta.
Fr o m säsongen 01/02 kommer vi att arrangera 3-manna i liknande
spelform som knatteligan, med undantaget att det bedrivs av Skånes IBF
samt spelas i poolspelsform. Detta innebär att 3-6 lag möts, beroende hur
stor lokal det framlottade hemmalaget har till förfogande.
Österlen
Inför säsongen 00/01 tog vi kontakt med ett antal fotbollsklubbar i sydöstra
Skåne. Syftet var att där få igång innebandyn på ungdomssidan.
I samband med utskicket av anmälning av lag för 01/02 har vi sänt ut en
inbjudan till dessa Österlenföreningar där vi uppmanar till kontakt med
Skånes IBF, för att kunna anmäla lag till serie-, pool- och även det nya 3manna-spelet. Vid eventuell anmälan kommer vi att hjälpa dessa föreningar
likt nystartade föreningar.
Föräldrautbildning
För att få föräldrar till ungdomsspelare delaktiga har vi tagit fram en manual
som kan nyttjas i föreningarna.
Informationshäfte
Förslaget till infohäfte är klart. Hässleholms IF kommer att använda
framtagen folder. Foldern kommer att delas ut till företag/föräldrar/spelare
och ledare. Andra föreningar är välkomna att kontakta Hässleholms IF för
tips och råd om liknande foldrar. Ifrån Skånes IBFs kansli kan dessutom
foldern ”Lirarnas sport” rekvireras
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Grönt kort
Vid en analys av hur ungdomsmatcherna ibland bedrivs, erfar vi att åtgärder
bör vidtas vad gäller en del av ledarnas syn på etik och moral. En
arbetsgrupp har bildats över kommittégränserna. Syftet är att få fram en
utbildning som ska ge de som leder lag, en insikt om hur man bättre verkar
mot såväl spelare som funktionärer.
Frågan om vikten av utbildning har varit på Webvotern. Indikationen
därifrån talar om att det finns förståelse för att ledare bör vara utbildade.
Målbeskrivning
Vi har inlett en beskrivning till föreningarna där vi vill få fram vad som är
syftet med ungdomsverksamhet. Strävan är att få en enad syn på vad som
innefattar det övergripande målet.
Tävlingsverksamhet
Vi har arbetat med följande frågor.
• Tävlingsavgifter vid urdragningar i poolspelet och ev en inledande träff
med anmälda föreningar till poolspelet.
• Förslag för att undvika vardagsmatcher har tagits fram.
Tävlingsföreskriften kommer där att ändras.
• Seriernas geografiska uppläggning bör ses över så att inte lagen får allt
för långa resor. Lagantalet i serierna bör vara 11-12 för att lagen inte
skall ha några längre speluppehåll. Vid geografiskt problematiska
förhållanden (att lagen inte skall få allt för stora avstånd till sina
motståndare) bör antal lag i serierna minskas ner och hellre mötas 3
gånger.
• Flickserieindelningen ändras till DJ17, F15, F13, F11 och F9. För F11:s
del gäller poolspel. För F9 3-manna. F16, F14 och F12 tas bort.
• Lag som spelar med överåriga flickor skall räknas in i tabellen.
Kommunikation och profilering
Arbetar på en egen flik på hemsidan för ungdomskommittén med pågående
och avslutade projekt. Även ett förslag på diskussionsforum pågår.
Följande frågor har testats på Webvotern, för att få en indikation på rådande
åsikter. P15-klass, vikten av ledarutbildning, 3-manna-spel (på liten plan)
samt domartillsättningen i P16.
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Utbildningskommittén
Utbildningskommittén kan med glädje presentera den gångna utbildningssäsongen. Skånes IBFs medvetna satsning på utbildning/utveckling börjar
redan ge resultat. Sedan 1999 har medvetenheten inom utbildning bland
ledare och föreningar ökat, vilket har inneburit att fler väljer att utbilda sig
inom olika områden.
Tyvärr har Skånes IBF fortfarande inte lyckats få ut budskapet i den östra
regionen, vilket har medfört att flertalet kurser och seminarier har blivit
inställda. Detta är ett område som i framtiden kommer att prioriteras.
Prioriterade områden under året har varit:
Utvecklingslaget
Under säsongen har utbildningskommittén arbetat fram ett föreningsutvecklingskoncept som på sikt ska stärka föreningarnas organisationer. Tio
föreningar kommer att ingå i steg 1 det första året. Tanken är att konceptet
ska innehålla tre steg, vilket innebär att tio föreningar varje år kommer med.
Seminarier
För att finna komplement till de nuvarande tränar- och domarutbildningarna
har man arrangerat kvällsseminarier. Seminarieutbudet kommer i framtiden
att utökas och även omfatta andra områden.
Idrottsprogram på skolor
Utbildningskommittén har undersökt möjligheterna att starta upp
innebandy på skolor runt om i Skåne. Idag är Skånes IBF ansvariga för
innebandyn på Polhemsskolan i Lund (idrottsprogram).
Instruktörer
För att ytterligare höja kvalitén på våra utbildningar har man rekryterat in
fler tränar- och domarinstruktörer. Det är oerhört viktigt att Skånes IBF
knyter upp fler kompetenta instruktörer, vilket man kommer att arbeta
vidare med i framtiden.
Övrigt
Uppföljningen av ”Från lite till stor” arrangerades i höstas. WIC-85 från
Varberg höll i konferensen där 18 föreningar deltog. ”Från liten till stor” är
ett av projekten för föreningsutveckling.
Serieträffarna arrangerades precis som året innan på tre geografiskt
anpassade ställen (Malmö, Kristianstad och Ängelholm).
Breddlägret för 14-åringar arrangerades för andra året. Precis som första
året var syftet att utbilda spelarna. 70 ungdomsspelare deltog vid lägret i
Malmö, som avslutades med landskamperna i Baltiska Hallen.
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Utbildningar
Det har genomförts 26 st domarkurser under säsongen (14 st steg 0, 4 st
steg 1, 2 st steg 2:1, 3 st steg 2:2, 2 st 3:1 och 1 st steg 3:2). Aktuella
utbildningar inkluderar även extra insatta kurser under hösten, med
anledning av det stora utbildningsbehovet.
Antalet tränarkurser under säsongen har varit 6 st (3 Block 1, 2 Block 2:1
och 1 Block 2:2). Säsongen 99/00 infördes en ungdomsledarutbildning (UL1)
som bedrivs i studiecirkelform ute i föreningarna. Under säsongen som gick
använde sig 6 föreningar av denna metod. UL 1 har varit ett positivt inslag
och flera föreningar har redan visat intresse inför den kommande säsongen.
Kursutvärderingens sammanställning visar att domar- och tränarkurserna
varit lyckade och generellt motsvarar deltagarnas förväntningar. Det är
väldigt positivt att våra instruktörer får höga betyg i enkäterna.

Kansliet
Kansliet har på styrelsens uppdrag, administrerat och skött förbundets
löpande verksamhet. Våra lokaler är belägna på Fagerstagatan 1 B i Malmö.
Under hela verksamhetsåret har Martin Petersson (kanslichef) och Peter
Dahlberg (konsulent) varit anställda på heltid. Marcus Holm som anställdes
990601 som utbildningskonsulent valde att sluta sin anställning 001006.
En del omorganiseringar planeras inom Skånes IBF och därför har man valt
att tillsvidare inte anställa någon ny person.
En del förändringar kommer att märkas den kommande säsongen. Bl a har
Skånes IBF investerat i ett nytt administrationsprogram som ska underlätta
administrationen för såväl kanslipersonal som föreningarna.
Malmö i maj 2001

Jan Öhrskog
Ordförande

Åsa Simonsson
Vice ordf/Kassör

Angelika Persson
Sekreterare

Annika Ledtje
Ledamot

Kjell-Arne Nilsson
Ledamot

Björn Olsson
Ledamot

Thomas Önnevik
Ledamot
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Bokslut
Skånes Innebandyförbund
Resultaträkning 30 april 2001
2001.04.30
Intäkter
Anmälningsavgifter serie
Anm.avg. poolspelet
Anm.avg. DM
Årsavgift föreningar
Tävlingsavgifter
Turneringssanktioner
Intäkter försäljning
Intäkter distriktslag
Kursintäkter
Bidrag Skånes IF
Bidrag SIBF
Bidrag SISU
Bidrag Polhemsskolan
Sponsorintäkter
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

Kostnader
Tävlingsersättning
Anmälningsavgifter
Priser
Idrottsmaterial
Utbildningsmaterial
Kurskostnader
Möteskostnader
Löner anställda
Löner utbildning
Löner idrottsutövning
Löner domare
Ers. förl. Arbetsförtjänst
Lön återbudstelefon
Ers. styrelse och komm.
Semesterersättning
Milers. skattefri del
Milers. beskattningsbar del
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaralliansen

Budget 00-01
1 050 000:00
0:00
120 000:00
100 000:00
110 000:00
0:00
0:00
90 000:00
450 000:00
150 000:00
400 000:00
40 000:00
25 000:00
0:00
10 000:00
40 000:00
2 585 000:00

Budget 00-01
-47 000:00
-24 000:00
-46 000:00
-15 000:00
-30 000:00
-20 000:00
-28 000:00
-610 000:00
-125 000:00
-60 000:00
-55 000:00
-3 000:00
0:00
-75 000:00
-25 000:00
-152 000:00
-30 000:00
-290 000:00
-2 000:00
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2000.05.01-

Utfall 00-01
1 014 700:00
31 800:00
171 000:00
100 000:00
232 790:00
15 500:00
33 140:00
106 250:00
483 100:00
170 340:00
413 518:00
0:00
31 000:00
7 500:00
26 659:00
40 564:87
2 877 861:87

Utfall 00-01
-47 385:00
-45 750:00
-40 677:00
-35 696:00
-34 722:00
-12 325:00
-31 706:60
-572 255:00
-142 250:00
-12 000:00
-76 360:00
-500:00
-12 000:00
-71 400:00
-7 450:00
-161 892:50
-27 821:50
-228 035:00
-572:00

Pensionskostnader
Löneskatt
Personalutbildning
Kanslihyra
Hallhyra
Lokalhyra
Kontors-/förbrukningsmatr.
Trycksaker
Kopiering
Försäkringar
Porto
Telefon, fax, internet
Hotell
Kost
Resekostnader
Representation intern
PR
IT, serviceavtal
Årsmöte
Kundförluster
Revisor
Gåvor
Övriga kostnader
Kontoavgifter
Avskrivning inventarier
Summa kostnader
Resultat

-17 000:00
0:00
-10 000:00
-77 000:00
-37 500:00
0:00
-21 000:00
-78 000:00
-50 000:00
-6 000:00
-45 000:00
-50 000:00
-130 000:00
-182 500:00
-90 000:00
-25 000:00
-10 000:00
-22 000:00
-5 000:00
0:00
-5 000:00
-5 000:00
-40 000:00
-2 000:00
-40 000:00
-2 585 000:00
0:00
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-20
-2
-2
-72
-36
-10
-67
-84
-45
-4
-57
-70
-114
-192
-77
-32
-5
-187
-5
-7
-11
-4
-28
-5
-95
2 802
75

902:00
193:00
400:00
404:00
290:00
684:00
098:00
045:00
427:00
406:00
236:25
352:00
000:80
697:50
277:50
791:50
650:00
552:75
795:00
200:00
250:00
573:50
254:00
290:00
639:40
206:80
655:07

Balansräkning
Tillgångar

010430

Kassa
Sparbanken
Länsförsäkringar
Skattemyndigheten
Interimsfodringar
Inventarier
Avskrivningar

11
190
812
2
89
301
-290

000430

716:15
835:55
826:93
478:00
295:64
567:00
771:40

1 743:50
216 992:95
386 790:90
0:00
104 619:45
288 140:00
-195 132:00

1 117 947:87

803 154:80

Interimsskulder

-431 245:00

-192 107:00

Summa skulder

-431 245:00

-192 107:00

Balanserat resultat
Förra årets resultat
Årets resultat

-582 180:81
-28 866:99
-75 655:07

-511 657:00
-70 523:81
-28 866:99

-686 702:87

-611 047:80

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital

Summa eget kapital
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Summa skulder och eget kapital

-1 117 947:87

-803 154:80

Malmö i maj 2001

Jan Öhrskog

Åsa Simonsson

Angelika Persson

Thomas Önnevik

Kjell-Arne Nilsson

Annika Ledtje

Vår revisionsberättelse har avgivits den

/

Björn Olsson

2001

Lena Krabisch
Utsedd av årsmötet

REVISIONSBERÄTTELSE
Till Årsmötet i Skånes Innebandyförbund Organisationsnummer 845002-6508
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Skånes Innebandyförbund för räkenskapsåret 2000-05-01 – 2001-04-30. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag har
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsens medlemmar har enligt min bedömning inte handlat i strid med
föreningens stadgar.
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Lund den 23 maj 2001

Lena Krabisch
Auktoriserad revisor
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