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Styrelsens	  sammansättning	  
 
Ordförande  Arne Andreasson, Örkelljunga 
Vice ordförande Peter Nilsson, Hässleholm 
Sekreterare  Erika Ritheim, Tyringe 
Kassör  Åsa Wullt, Hjärnarp 
Ledamöter  Per Bengtsson, Ängelholm 
  Henrik Olofsson, Bjuv 
  Greger Sandell, Lund 
Suppleant  Martin Jeppsson, Ängelholm 
 
Adjungerad  Jan-Olof Nilsson, Lund 
 
Revisorer  Jan Åkerlund, Glumslöv (DF) 
  Lena Andersson, Lund 
  Bengt Persson, Staffanstorp (revisorsuppleant)  
 
Styrelsens	  sammanträden	  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört tolv protokollförda sammanträden enligt 
nedan. 
 
960516-17  Stockholm 
960612  Lund 
960805  Lund 
960910  Lund 
961008  Lund 
961105  Lund 
961205  Helsingborg 
970114  Lund 
970211  Lund 
970318  Lund 
970419  Lund 
970424  Telefonmöte 
 
Valberedning	  
 
Stig Andersson  Munka-Ljungby, ordförande 
Marie Karlsson  Hässleholm 
Henrik Wetterlundh  Södra Sandby 
 
Förbundets	  kommittéer	  
 
Verkställande utskottet  (VU) Arne Andreasson, ordförande 
Damutvecklingskommittén (DUK) Erika Ritheim, ordförande 
Domarkommittén  (DK) Martin Jeppsson, ordförande 
Marknadskommittén  (MK) Per Bengtsson, ordförande 
Tävlingskommittén  (TK) Greger Sandell, ordförande 
Ungdomskommittén  (UDK) Henrik Olofsson, ordförande 
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Utbildningskommittén  (UTK) Erika Ritheim, ordförande 
 
Kanslipersonal	  
 
Jan-Olof Nilsson 
Henrik Wetterlundh (t.o.m. 970331) 
 
Förbundets	  ekonomi	  
 
Skånes Innebandyförbund gick denna säsong med ett överskott på 21304 kr. På intäktsidan 
har tävlingsavgifterna ökat jämfört med den budgeterade summan med ca 80000 kr. Samtidigt 
har försäljningen av diverse material inte kommit upp i den budgeterade summan, en differens 
på 15000 kr. 
 
På kostnadssidan är det bland annat materialkostnaden som har ökat på grund av inköp av nya 
dräkter till skånelagen. I arbetsgivaravgifterna ligger en kostnad från förra bokföringsåret på 
ca 50000 kr. Telefonkostnaderna är till stor del tävlingskommitténs möten (telefonmöten). Då 
dessa har hållits varje vecka har det ökat telefonkostnaderna med 28000 kr. 
 
Inför kommande säsong kommer lönekostnaderna att öka beroende av att förbundet anställt 
en utvecklingskonsulent på halvtid. Vi tror att det är viktigt för klubbarna att vi kan sprida 
kunskapen om innebandy runt om i Skåne för att vi som distrikt ska kunna bli ett starkt 
förbund. Vi är även optimistiska om att tävlingsavgifterna kommer att minska jämfört med 
detta verksamhetsår. 
 
För övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen samt till revisorernas berättelse. 
 
Antal	  medlemsföreningar	  
 
Vid slutet av verksamhetsåret fanns det 117 innebandyföreningar i Skåne. 84 av dessa deltog i 
seriespel. Tillsammans fanns i dessa föreningar 7286 licensierade spelare. 
 
Representation	  
 
Representant på Svenska Innebandyförbundets (SIBF) ordförandekonferens i maj 1996 var 
Peter Nilsson. På ordförandekonferensen i mars 1997 deltog Arne Andreasson. På SIBF:s 
förbundsmöte 1996 representerade Erika Ritheim Skåne. På vårkongressen 1997 gjorde Arne 
Andreasson detsamma för distriktet. Arne Andreasson deltog också på Skånes Idrottsförbunds 
årsmöte i mars 1997.  
 
Erika Ritheim deltog i augusti 1996 i SIBF:s damutvecklingskurs. Henrik Wetterlundh och 
Krister Åkesson genomgick SIBF:s domarinstruktörsutbildning. Marcus Holm, Jörgen Lindell 
och Jan Öhrskog genomgick SIBF:s tränarinstruktörsutbildning. 
 
Ulf Hasselgren har varit observatör för damlandslaget. Henrik Olofsson har varit observatör 
för U-19 landslaget. 
 
Mark Lundberg, Högaborg/Viskan BK, har deltagit i herrlandslagsläger vid två tillfällen, dels 
13-15/12 1996 och dels 27-29/3 1997. 
 



 4 

Lars-Peter Nielsen Vv-84 SK har deltagit i landslagsturnering för U19-landslaget 8-10/11, 
samt vid ett landslagsläger 5-8/9. Mattias Hansson och Henrik Nilsson, båda Vv-84 SK, har 
deltagit i ett U19-landslagsläger 24-27/4. 
 
Lars Jönsson, Lund, och Jens Kroona, Helsingborg, har varit förbundsdomare under 
verksamhetsåret. 
 
Damutvecklingskommittén	  (DUK)	  
 
DUK bestod av Erika Ritheim, Tyringe (ordförande), Annie Vouleva, Tyringe, Bo Bodén, 
Höör, Jesper Karlsson, Ängelholm och Ken Karlström, Hyllinge. 
 
17-18 augusti var det damutvecklingskonferens ordnad av SIBF. Gertrud Åström fanns på 
plats och föreläste om jämställdhet. Det var även information om hur man lägger upp kurser, 
och vad vi kan göra genom studiecirklar. Kristina Landgren var där och föreläste om 
ledarskap. Namnbyte från jämställdhetskommittén till damutvecklingskommittén diskuterades 
och genomfördes. 
 
DUK i vårt distrikt satte igång med sitt första möte den 19 mars, då det gjordes ett utskick till 
dam- och flicklagstränare. Utskicket var en frågeställning om vad föreningarna, och 
framförallt deras dam- och flicklag vill ha ut av DUK. Svaren från detta utskick, håller vi nu 
på att bearbeta. 
 
Vad vi vill med DUK är att få tjejer till de lite tyngre ansvarsområdena såsom att utbilda sig 
till domare och tränare. Vi kommer därmed att genomföra en domarkurs för enbart damer till 
hösten 1997. 
 
Domarkommittén	  (DK)	  
 
DK har bestått av Martin Jeppsson, Ängelholm (ordförande), Johan Gustavsson, Nyvång, 
Stefan Olsson, Ängelholm och Krister Åkesson, Staffanstorp. Henrik Wetterlundh på kansliet 
har varit adjungerad. 
 
Målsättningen med årets DK-arbete var först och främst att få igång 
observatörsverksamheten, som inte har existerat tidigare. En fungerande 
observatörsverksamhet leder till en bättre och rättvisare klassificering, vilket också har varit 
en målsättning. Även tillsättningsarbetet ansåg vi att vi skulle kunna förbättra avsevärt. Dessa 
målsättningar har vi lyckats infria till en viss del, men fortfarande finns det mycket att 
förbättra. 
 
Tillsättningsarbetet 
 
DK ansvarar för tillsättningen av domare till distriktets senior- och juniorverksamhet. Vi 
valde i år att dela upp tillsättningsarbetet på fyra tillsättningar i stället för fjolårets två. Att 
tillsättningarna har sträckt sig över en kortare tidsperiod har gjort att domarna lättare har 
kunnat lämna besked när de kunnat döma, vilket i sin tur har lett till mycket färre återbud. Vid 
årets tillsättningar har vi också strävat efter att matcherna skall vara så jämnt fördelade på de 
olika domarparen som möjligt. Däremot har vissa domare fått avsevärt många fler 
återbudsmatcher än andra. Där kanske vi bör se över våra rutiner till nästa säsong. 
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Observationsarbetet 
 
Vi har för första året hållit en kurs för domarobservatörer, och fick 19 st utbildade 
observatörer. Tyvärr har inte observationsverksamheten kommit igång så som vi hade 
hoppats. Dels beroende på tidsbrist i DK, dels på att observatörerna ofta är upptagna som 
spelare, ledare eller domare. Vi har dock kommit en bit på vägen, och vi har skapat någonting 
att bygga vidare på nästa år. Vi har i år gjort 22 st protokollförda observationer, som främst 
har inriktats mot aspiranterna. 
 
Klassificeringen 
 
Med hjälp av observationerna, inskickade domarbedömningar och andra intryck har vi gjort 
en klassificering av domarna. Det är bara att konstatera att det är omöjligt att göra en helt 
rättvis klassificering. En ökning av antalet observationer hade naturligtvis gjort det lättare att 
bedöma domarna, men även om vi hade observerat alla paren hade det inte kunnat bli helt 
perfekt. Till årets klassificering har vi i alla fall haft mer underlag än vid någon tidigare. 
Därför borde denna klassificering också vara den mest rättvisa som gjorts 
 
Vi har i år haft 429 utbildade domare fördelade enligt följande: 2 förbundsdomare, 121 
distriktsdomare, 85 aspirantdomare och 221 ungdomsdomare. 
 
Det har länge varit ett önskemål att ha ett domarsamarbete med något annat distrikt, vilket vi i 
år har påbörjat. Vi startade ett utbyte med Halland under våren, där ett domarpar från Halland 
kom ner och dömde tre matcher i Skåne, samtidigt som tre par från Skåne åkte upp och 
dömde vars en match i Halland. Detta utbyte är något som vi ser mycket positivt på och 
hoppas kunna utveckla till nästa säsong. 
 
Marknadskommittén	  (MK)	  
 
MK har under verksamhetsåret bestått av Per Bengtsson, Ängelholm (ordförande), samt 
Fredrik Cardell, Malmö, Robert Johnsson, Landskrona och Henrik Wetterlundh, Södra 
Sandby. 
 
MK har arbetat med att engagera sponsorer till SkIBF:s tävlingskalender, till förbundets 
domardräkter samt till SkIBF:s ungdomsdistriktslagsdräkter. En sponsor engagerades till 
tävlingskalendern. Till domardräkterna har förstahandskontakter tagits med ett antal företag. 
Överdragsställ till Skånes pojk- och flicklag har köpts in till nedsatt pris av en sportleverantör 
mot att leverantören får ha sin logo på tröjorna. 
 
Kontakt har knutits med en tilltänkt huvudsponsor för framtida DM. 
 
Arbetet med att skaffa sponsorer har visat sig vara så svårt och tidskrävande att endast ett par 
kontakter har burit frukt. 
 
Eftersom SkIBF planerar att anställa en person till att, bland annat, knyta kontakter med 
kommuner och företag så tror vi att möjligheterna för att nå resultat blir väsentligt bättre nästa 
verksamhetsår. 

Tävlingskommittén	  (TK)	  
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TK har bestått av Greger Sandell, Lund (ordförande), Tina Andersson, Ängelholm, Mikael 
Gräntz, Ängelholm och Magnus Lundberg, Lund. Jan-Olof Nilsson på kansliet har varit 
adjungerad. 
 
Jämfört med förra säsongen har arbetsbelastningen på TK har stigit avsevärt vilket har fått till 
följd att antalet möten har ökat avsevärt (27 mot 18 95/96). Tre av dessa möten har varit på 
kansliet i Lund och de övriga har varit telefonmöten.  
Under seriespelets gång har TK i princip haft ett möte i veckan. 
 
TK-ledamöterna har genomgått en bestraffningskurs som hölls av Matts Spångberg på Hotel 
Öresund i Landskrona. 
 
Under det gångna året har 54 st bestraffningsärenden behandlats (44 st 95/96) med påföljder  
allt från tillrättavisning till 12 månaders avstängning. Av dessa bestraffningsärenden har 5 st 
överklagats till SIBF:s disciplingrupp, och av dessa har 2 st fått strafflindring. Inga fall har 
överklagats vidare till Riksidrottsnämnden. 
 
Under året har 10 st protester behandlats och av dessa har 5 st lämnats med bifall, vilket har 
lett till att fyra matcher har spelats om och en resulterat i WO för det icke felande laget. 4 st 
har överklagats till SkIBF:s styrelse. Inga av dessa överklaganden har bifallits. 
 
Antalet dispenser: 55 st. 
 
Under säsongen har ca 120 st matchflyttningar behandlats samt ca 20 st övriga skrivelser. 
 
Ungdomskommittén	  (UDK)	  
 
UDK har bestått av Henrik Olofsson, Bjuv (ordförande), samt Maria Jönsson, Lund, och 
Martin Pettersson, Staffanstorp. 
 
Verksamheten har bestått av att organisera distriktslag för Herrjunior-B, Flickor-A och 
Pojkar-A. Dessutom har UDK haft hand om kvalet till Radiosport Cup (USM).  
 
Ledare för Herrjunior-B var Henrik Olofsson och Anders Jensen från Vv-84 SK. Laget har 
spelat i Båstad Outdoor Open som uppladdning. Resultat: Skåne - Olofströms IBK 2-4, Skåne 
- Oskarshamns IK 1-4, Skåne - LUGI IK 2-5. Träningsmatcher: Skåne - Strövelstorps IBK  
6-8, Skåne - IBK Åstorp 11-5, Skåne - LUGI IK 3-6, Skåne - IK Stanstad 6-3, Skåne - IBC 
Engelholm 7-7. Distriktslags-SM spelades i Sävsjö, Småland. Skåne gick till kvartsfinal och 
förlorade där till Göteborg med 1-10. Ett imponerande gruppspelsfacit dock: Skåne - 
Västergötland 4-2, Skåne - Blekinge 8-2, Skåne - Hälsingland 13-8, Skåne - Stockholm 5-6. 
Skånes back Hussein Mehmedovic, Vv-84 SK, kom med i All Star Team. 
 
A-pojkarnas ledare var Martin Pettersson, IK Stanstad, Kent Johannesson, Röke IBK och 
Daniel Bryborn, Vv-84 SK. De har tränat och matchat flitigt under året. I distrikts-SM som 
spelades i Falun gick det så här: Skåne - Bohuslän/Dalsland 5-1, Skåne - Gästrikland 3-0, 
Skåne - Värmland 4-5, Skåne - Dalarna 6-4. Kvartsfinalen mot Stockholm slutade 2-5. Oturlig 
lottning eftersom Stockholm vann finalen mot Värmland efter förlängning. Backen Henrik 
Qvist, Vv-84 SK, kom med i All Star Team.  
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För första gången någonsin ställde Skåne också upp med ett A-flickslag. De har imponerat 
stort och är i stort sett samma lag till nästa år. Ledare var Åsa Alvarsson och Maria Jönsson, 
båda LUGI IK, Krister Åkesson, IK Stanstad, och Magnus Berglund, Södra Sandby IBF. 
Följande träningsmatcher spelades: Skåne - IBC Engelholm 1-2, Skåne - Strövelstorps IBK 3-
2, Skåne - Malmö HP 6-5, Skåne - IBC Engelholm 2-6, Skåne - Strövelstorp/Hjärnarp 4-3, 
Skåne - IBK Finn 3-3, Skåne - Halland 4-6. I distriktslags-SM i Falun blev det tre mycket bra 
gruppspelsmatcher: Skåne - Göteborg 2-3, Skåne - Västmanland 4-0, Skåne - Värmland 3-8. 
 
I Radiosport Cup:s (USM) kval som Skånes IBF arrangerade tillsammans med Strövelstorps 
IBK och Vv-84 SK, gick Vv-84 SK vidare som Skånes representant efter två stycken 4-3 
segrar efter förlängning. I semifinalen mot Strövelstorps IBK och i finalen mot IK Stanstad. 
Vv-84 SK blev sedan också Svenska Mästare. Det blev också Vv-84 SK:s B-juniorer som 
slog Järfälla i finalen med 7-6 efter förlängning. Skåne fick med två spelare till U19-
landslagets breddläger i Smedjebacken 24-27 april. Det var Mattias Hansson och Henrik 
Nilsson, båda från Vv-84 SK. 
 
Utbildningskommittén	  (UTK)	  
 
UTK har bestått av Erika Ritheim, Tyringe (ordförande), Jörgen Lindell, Lomma, och Jan 
Öhrskog, Lund. 
 
Domarutbildningar 
 
Vi har som tidigare år genomfört våra domarkurser under augusti och september månad. 
 
Våra fortsättningsdomarkurser hade ett lite nytt upplägg i år. Vi försökte få domarna att 
bestämma innehållet och upplägget av kurserna efter sina önskemål. Detta med blandat 
resultat. Vissa kurser blev väldigt bra, medan andra blev mindre bra. 
 
Vi genomförde våra aspirantkurser enligt den vanliga modellen med fyra tillfällen med teori 
och ett praktiskt moment där deltagarna fick se på en innebandymatch och därefter diskutera 
med domarna och kursledarna, och kanske få svar på frågor som dykt upp under kursen. 
 
Ungdomsdomarkurserna blir mer och mer populära. Vi hade väldigt många deltagare på dessa 
kurser i år. Många ser nog detta som ett bra tillfälle att känna på hur det är att vara domare i 
innebandy utan att behöva gå den lite längre aspirantutbildningen 
 
 
Sekretariatsinstruktörsutbildning 
 
Vi har, liksom förra året, genomfört ett antal instruktörsutbildningar för de som i sin tur skall 
hålla sekretariatsutbildningar i sina klubbar. Det kommer förmodligen att bli ett annat upplägg 
på dessa kurser i framtiden, då de inte riktigt fyllt den funktion som vi tänkt oss. 
 
Föreningsinformation 
 
För första gången har vi genomfört en större samling med alla föreningar, där förbundet 
informerade om sina kommittéer och sin verksamhet i stort. En del allmän 
föreningsinformation gicks även igenom med en avslutande frågestund. Det var väldigt roligt 
att se alla som slutit upp till denna träff och som visade ett stort intresse för innebandyn i 
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Skåne. Denna typ av samling kommer med största säkerhet att återkomma då den togs emot 
väl av de flesta föreningar. 
 
Vi genomförde även en informationsträff för nya föreningar, för att hjälpa dessa att lära sig 
våra bestämmelser. 
 
Serieträffar 
 
Vi har, för första gången, haft serieträffar. Eftersom detta var första försöket började vi med 
de två högsta herrseniorserierna och den högsta damserien. Detta utföll väldigt bra och blir 
förmodligen också något årligen återkommande, och då kanske med ännu fler serier. Det enda 
negativa att säga om serieträffarna var att innehållet blev lite improviserat, men med lärdom 
av detta kan vi göra dem ännu bättre i framtiden. 
 
Tränarutbildningar 
 
Tre Block 1 utbildningar har genomförts under detta verksamhetsår. Dessutom har ett par 
Block 1 kurser hållits på klubbnivå. Detta kommer vi dock inte att fortsätta med då nivån på 
dessa kurser blivit väldigt dålig. Vi planerar istället att lägga in något som vi tänkt kalla 
”Block 0”. Denna skulle då vara en egen, lite skräddarsydd endagsutbildning för de som inte 
vill gå den längre och mer omfattande Block 1. 
 
Vi har också, som första distrikt i Sverige, genomfört både en  tränarkurs Block 2:1 och en 
Block 2:2. Vi har inte själva haft de instruktörer som behövs för att hålla i dessa utbildningar, 
och har därför varit tvungna att hyra in instruktörer från SIBF. Kurserna har varit väldigt bra, 
och det har t.o.m. deltagit personer från andra distrikt. 
 
Kansliet	  
 
Kansliet har, på styrelsens uppdrag, administrerat och skött förbundets löpande verksamhet. 
Våra lokaler är belägna på Örnvägen 30 i Lund. Här har under året arbetat två heltidsanställda 
konsulenter, Jan-Olof Nilsson och Henrik Wetterlundh. Henrik Wetterlundh avslutade sin 
anställning 970331.  
 
 

Tävlingsverksamheten	  
 
Skåne fick sina första Svenska Mästare genom Vv-84 SK som vann SM såväl för 
Herrjuniorer-B som Pojkar-A. Till SM-slutspel gick också Vv-84 SK i Herjunior-A, och 
Södra Sandby IBF i Flickor-A. 
 
I förbundsserierna spelade Högaborg/Viskan i elitserien för herrar. IBC Engelholm och LUGI 
IK deltog i div 1 damer. IBC Engelholm, Håkanstorps BK och Österängs IBK fanns med i div 
1 herrar.  
 
97/98 kommer LUGI IK att spela i elitserien för damer. Högaborg/Viskan BK i elitserien för 
herrar. IBC Engelholm och Örkelljunga IF i div 1 damer. Håkanstorps BK och LUGI IK i div 
1 herrar. 
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För distriktsserier och DM se tabeller och resultat sist i verksamhetsberättelsen. 
 
 
Lund i maj 1997 
 
 
Arne Andreasson Peter Nilsson Åsa Wullt 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
Erika Ritheim Per Bengtsson Henrik Olofsson 
Sekreterare Ledamot Ledamot 
 
 
Greger Sandell Martin Jeppsson 
Ledamot Suppleant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut	  	  
Skånes	  Innebandyförbund	  

	  
	  
Resultaträkning	  30	  april	  1997	  1996.05.01-‐1997.04.30	  
	  
Intäkter	   Budget	  96/97	   Utfall	  96/97	  
	  
Anmälningsavgifter,	  serie	   700	  000	   715	  150	  
Anmälningsavgifter,	  DM	   	  	  40	  000	   	  	  35	  400	  
Årsavgifter	  föreningar	   100	  000	   	  	  87	  000	  
Tävlingsavgifter	   	  	  60	  000	   142	  166	  
Intäkter	  försäljning	   	  	  20	  000	   	  	  	  	  5	  282	  
Intäkter	  UDK	   	  	  14	  000	   	  	  19	  440	  
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Kurser	  tränare	   100	  000	   196	  450	  
Kurser	  domare	   120	  000	   133	  400	  
Bidrag	  Skånes	  IF	   	  92	  000	   126	  816	  
Bidrag	  SIBF	   	  80	  000	   107	  250	  
Sponsorer	   	  50	  000	   	  	  	  	  3	  000	  
Ränteintäkter	   	  50	  000	   	  	  39	  780,22	  
Övriga	  intäkter	   	  	  	  	  0	   	  	  	  	  4	  978	  
Underskott	   	  34	  000	  
	  
Summa	  intäkter	   1	  460	  000	   1	  616	  112,20	  
	  
	  
Kostnader	  
	  
Tävlingsavgifter	   	  	  10	  000	   	  	  14	  147,50	  
Anmälningsavgifter	   	  	  18	  000	   	  	  17	  500	  
DM-‐avgifter	   	  	  10	  000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
Försäljningsutgifter	   	  	  20	  000	   	  	  	  	  3	  536	  	  
Priser	   	  	  25	  000	   	  	  34	  430	  
Material	   	  	  	  	  2	  000	   	  	  23	  020,50	  
Kurser	   	  	  23	  000	   	  	  11	  840	  
Kurser	  tränare	   105	  000	   120	  054,50	  
Kurser	  domare	   110	  000	   	  	  48	  711	  
Observatörskurs	   	  	  	  	  1	  000	   	  	  	  	  1	  090	  
Serieträffkostnader	   	  	  15	  000	   	  	  14	  191	  
Möteskostnader	   	  	  73	  000	   	  	  47	  427,50	  
Löner	  (kansli,	  styr,	  kom)	   404	  000	   447	  391	  
Löner	  (utbildning)	   	  	  28	  000	   	  	  54	  155	  
Löner	  (idrottsutöv)	   	  	  45	  000	   	  	  13	  938	  
Löner	  (domare)	   	  	  	  	  4	  000	   	  	  	  	  9	  970	  
Resekostnader	  (skattefria)	   	  	  49	  000	   	  	  45	  410,20	  
Resekostnader	  (övriga)	   	  	  49	  000	   	  	  30	  658,30	  
Arbetsgivaravgifter	   134	  000	   177	  730	  
Pensionskostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  12	  306	  
Personalutbildning	   	  	  	  	  5	  000	   	  	  	  	  8	  373	  
Kanslihyra	   	  	  50	  000	   	  	  63	  797	  
Hallhyror	   	  	  	  	  4	  000	   	  	  	  	  3	  647	  
Förbrukningsmaterial	   	  	  15	  000	   	  	  21	  424	  
Kontorsmaterial	   	  	  35	  000	   	  	  59	  397,25	  
Kopiering	   	  	  16	  000	   	  	  28	  172,50	  
Försäkringar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  	  	  2	  731	  
Porto	   	  	  43	  000	   	  	  52	  509,30	  
Telefon,	  fax	   	  	  36	  000	   	  	  64	  024	  
Hotell/kost	   	  	  42	  000	   	  	  58	  519	  
Resekostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  23	  478	  
Representation	   	  	  20	  000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
PR	   	  	  28	  000	   	  	  	  	  6	  680	  
Inersjö	  serieadministration	   	  	  	  	  3	  000	   	  	  	  	  2	  624	  
Tävlingskalender	   	  	  20	  000	   	  	  30	  031	  
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Årsmöte	   	  	  	  	  5	  000	   	  	  	  	  3	  481	  
Revision	   	  	  	  	  7	  000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
Övriga	  kostnader	   	  	  	  	  5	  000	   	  	  	  	  8	  482,75	  
Kontoavgifter	   	  	  	  	  1	  000	   	  	  	  	  3	  445	  
Avskrivningar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  22	  165	  
Räntekostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  4	  300	  
Årets	  resultat	   	   	  	  21	  304,90	  
	  
Summa	  kostnader	   1	  460	  000	   1	  616	  112,20	   	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Balansräkning	  
	  
	  
Tillgångar	   970430	   960430	  
	  
Kassa	   	  	  	  	  	  	  	  318,10	   	  	  	  	  	  	  	  368,10	  
Postgiro	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   146	  501,35	  
Bank	   571	  540,77	   300	  000	  
Interimsfodringar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	  	  	  	  1	  901	  
Inventarier	   110	  829	   106	  329	  
Värdeminskning	  invent.	   	  -‐43	  431	   	  -‐21	  266	  
Summa	  tillgångar	   639	  256,87	   533	  833,45	  
	  
Skulder	  och	  eget	  kapital	  
	  
Interimsskuld	   159	  355	   	  75	  243	  
Källskatter	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,50	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   159	  361,50	   	  75	  243	  
	  
Balanserat	  resultat	   228	  799,33	   228	  799,33	  
Förra	  årets	  resultat	   229	  791,12	   229	  791,12	  
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Årets	  resultat	   	  	  21	  304,92	  
	   479	  895,37	   458	  590,45	  
	  
S:a	  skulder	  och	  eget	  kap	   639	  256,87	   533	  833,45	  
	  
	  
Lund	  i	  maj	  1997.	  
	  
	  
-‐Arne	  Andreasson	   -‐Peter	  Nilsson	   -‐Åsa	  Wullt	  
	  
	  
-‐Erika	  Ritheim	   -‐Per	  Bengtsson	   -‐Henrik	  Olofsson	   	  
	  
	  
-‐Greger	  Sandell	   -‐Martin	  Jeppsson	  
	  
	  
	  
Vår	  revisionsberättelse	  har	  avgivits	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1997	  
	  
	  
-‐Lena	  Andersson	  (utsedd	  av	  årsmötet)	   Jan	  Åkerlund	  (utsedd	  av	  DF)	  
	  

Revisionsberättelse	  	  
för	  	  

Skånes	  Innebandyförbund	  
	  
	  
Vi	  har	  granskat	  bokslutet,	  räkenskaperna,	  protokoll	  och	  andra	  handlingar,	  som	  lämnar	  
upplysningar	  om	  förbundets	  verksamhet	  för	  verksamhetsåret	  1996.05.01—1997.04.30.	  
	  
Bokslutet	  är	  utformat	  enligt	  god	  redovisningssed.	  
	  
Revisionen	  har	  inte	  givit	  anledning	  till	  anmärkning	  beträffande	  bokslutet,	  
räkenskaperna	  eller	  styrelsens	  förvaltning.	  
	  
Vi	  tillstyrker	  därför:	  
	  
att	  resultaträkningen	  och	  balansräkningen	  fastställs	  samt	  
	  
att	  styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  den	  tid	  bokslutet	  omfattar.	  
	  
	  
	  
Lund	  i	  maj	  1997.	  
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Lena	  Andersson	   	   Jan	  Åkerlund	  
Auktoriserad	  revisor	   	   Auktoriserad	  revisor	  
utsedd	  av	  Årsmötet	   	   utsedd	  av	  Skånes	  IF	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skånes	  Innebandyförbund	  
	  

Verksamhetsplan	  97/98	  
	  
	  
	  
Målsättningar	  och	  arbetsinriktning	  för	  Skånes	  Innebandyförbund:	  
	  
	  
· Att	  genomföra	  serieverksamhet	  för	  damer,	  herrar	  och	  ungdomar.	  
 	  
· Att	  bedriva	  distriktslagsverksamhet	  för	  ungdomar,	  såväl	  för	  flickor	  som	  pojkar.	  
 	  
· Att	  arrangera	  distriktsmästerskap.	  
 	  
 	  
· Att	  stärka	  Skånes	  Innebandyförbunds	  profil.	  Bl.a.	  genom	  att	  få	  en	  bättre	  kontakt	  med	  
kommuner	  och	  massmedia	  (för	  föreningarnas	  service).	  

 	  
· Att	  bedriva	  en	  sund	  och	  välplanerad	  ekonomi.	  
 	  
· Att	  arbeta	  för	  utökade	  alternativa	  finansieringsformer.	  
 	  
· Att	  stärka	  konkurrenskraften	  gentemot	  övriga	  distrikt,	  samt	  att	  öka	  kontakten	  och	  
utbytet	  med	  de	  andra	  distrikten.	  
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· Att	  utbilda	  tränare,	  domare	  och	  övriga	  funktionärer.	  
 	  
· Att	  stärka	  föreningskunskaper	  i	  föreningarna.	  
 	  
· Att	  öka	  domarkårens	  kvalité	  och	  kompetens.	  
 	  
 	  
· Att	  verka	  för	  ökad	  jämställdhet	  i	  innebandysporten.	  
 	  
· Att	  stävja	  de	  våldstendenser	  som	  finns	  inom	  innebandysporten.	  
 	  
· Att	  bedriva	  en	  så	  rättvis	  behandling	  som	  möjligt	  av	  samtliga	  Skånes	  
Innebandyförbunds	  föreningar	  gällande	  ekonomiska	  ärenden,	  tävlings-‐	  och	  
bestraffningsärenden.	  

 	  


