VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Skånes Innebandyförbund
2002/2003
FRAMGÅNGAR UNDER ÅRET
För andra året i rad ökar Skåne mest i landet gällande
antalet licenser (+ 15,1 %)
Antalet landslagsspelare är fler än någonsin. Totalt
hade Skåne med 12 spelare från sex (6) föreningar.
Numera har Skåne representation i följande
organisationer: SIBF, SEI, SISU och RF
I samband med landskamperna i april satte Skåne nytt
publikrekord för en enskild landskamp. Sverige-Finland
i Baltiska Hallen lockade 3650 åskådare (mästerskap
ej inräknade)
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Skånes Innebandyförbund
Verksamhetsberättelse 2002/2003
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice Ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Adjungerad
Revisorer

Jan Öhrskog, Lund
Thomas Önnevik, Åkarp
Åsa Johansson, Hässleholm
Jessica Eliasson, Malmö
Johanna Ingvaldsson, Malmö
Tobias Karlsson, Bromölla
Lars Rudbert, Malmö
Martin Petersson (anställd)

(t o m 021219)
(t o m 020831)
(t o m 021020)

Lena Krabisch, Eslöv
Paul Schannong, Staffanstorp (Utsedd av Skånes IF)
Christer Hansson, Staffanstorp (Suppleant)

Styrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 11 protokollförda
sammanträden samt 2 planeringsmöten enligt nedan:
Sammanträden:
020610
020814
021010
021015
021028
021203
021219
030128
030306
030331
030426

Lund
Malmö
Malmö
(Telefonmöte)
Kristianstad
(Telefonmöte)
Häckeberga
Malmö
(Telefonmöte)
Åkarp
Helsingborg

Planeringsmöte:
020914-15
030405

Helsingborg
Malmö

Valberedning
Mikael Kvist, ordf
Lise-Lott Persson

Helsingborg
Kristianstad
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Förbundets kommittéer
Verkställande utskott

(VU)

Jan Öhrskog, ordförande
Thomas Önnevik
Lars Rudbert
(t o m 021020)
Jessica Eliasson
(fr o m 021021)
Martin Petersson, adjungerad

Ekonomi-/Marknadssektionen

(EMS)

Lars Rudbert, ordförande
(t o m 021020)
Jan Öhrskog
(t o m 021016)

Ekonomikommittén

(EK)

Åsa Johansson, ordförande
(t o m 021219)
Tobias Karlsson, ordförande
(fr o m 021220)
Peter Dahlberg, adjungerad

Marknadskommittén

(MK)

Lars Rudbert, ordförande
(t o m 021220)
Jan Öhrskog
(t o m 021016)

Utvecklingssektionen

(UVS)

Tobias Karlsson, ordförande
(t o m 030309)
Thomas Önnevik, ordförande
(fr o m 030310)
Jessica Eliasson
Jan Olofsson (DK)
Mattias Linell (TK)
Vidar Jonsson (Elit)
Mikael Jeppsson (Bredd)
Martin Petersson, adjungerad

Breddkommittén

(BK)

Mikael Jeppsson, ordförande
Peter Heingard

Elitkomittén

(ELIT)

Vidar Jonsson, ordförande
Johan Schönbeck

Tävlingskommittén

(TK)

Mattias Linell, ordförande
Jens Ståhlberg
Karin Olsson
Renée Linder
Peter Dahlberg, adjungerad
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Domarkommittén

(DK)

Jan Olofsson, ordförande
Andreas Johansson
Stefan Olsson
Joakim Andersson
Kristian Jönsson
Mikael Gräntz, adjungerad

Kanslipersonal
Martin Petersson
Peter Dahlberg
Mattias Linell

(Kanslichef)
(Konsulent)
(Projektanställd fr o m 021104)

Antal medlemsföreningar
(Förra året inom parantes)
Vid slutet av verksamhetsåret fanns det 101 (106) innebandyföreningar i
Skåne. 92 (93) av dessa deltog i seriespel. Tillsammans fanns i dessa
föreningar 11097 (9639) licensierade spelare fördelade enligt följande:
Licenser:
Totalt
A-licens, män
A-licens, kvinnor
B-licens, pojkar
B-licens, flickor

00/01
8439
2082
623
4736
998

01/02
9639
2131
554
5706
1248

02/03
11097
2098
563
6827
1609

Senast förändring i %
+ 15,1 %
- 1, 5%
+ 0,2 %
+ 19,6 %
+ 28,9 %

De tio största föreningarna:
(Parentesen anger förra årets placering samt antalet licenser)
1. IK Stanstad, 487 (1. 459)
2. IBK Landskrona, 435 (3. 296)
3. IBC Engelholm, 398 (6. 273)
4. Näsets IBF, 340 (2. 353)
5. Palmstaden/Trelleborg IK, 335 (Ny)
6. IBF Backalirarna, 332 (7. 241)
7. Södra Sandby IBF, 295 (4. 291)
8. LUGI IK, 270 (5. 284)
9. Förslövs IF, 232 (19. 175)
10. Husie IF, 223 (8. 238)
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De tio största föreningarna (herrar/pojkar):
(Parentesen anger förra årets placering samt antalet licenser)
1. IK Stanstad, 334 (1. 314)
2. IBK Landskrona, 309 (2. 296)
3. IBC Engelholm, 292 (7. 206)
4. IBF Backalirarna, 284 (5. 220)
5. Palmstaden/Trelleborg IK, 242 (Ny)
6. LUGI IK, 228 (3. 242)
7. Södra Sandby IBF, 210 (6. 213)
8. Höllvikens BK, 200 (13. 165)
9. Näsets IBF, 197 (4. 221)
10. IBK Dalby, 183 (8. 205)

De tio största föreningarna (damer/flickor):
(Parentesen anger förra årets placering samt antalet licenser)
1. IK Stanstad, 153 (1. 145)
2. Näsets IBF, 143 (3. 132)
3. IBK Landskrona, 126 (2. 136)
4. IBC Engelholm, 106 (7. 67)
5. Palmstaden/Trelleborg IK, 93 (Ny)
6. Förslövs IF, 88 (12. 50)
7. Södra Sandby IBF, 85 (5. 78)
8. Bunkeflo IF, 76 (28. 21)
9. Kävlinge BK, 70 (10. 52)
10. Gårdarike IBK, 62 (6. 68)

De tio föreningar som ökat mest (procentuellt %):
(Gäller inte de föreningar som startat denna säsong samt de som inte hade
några licenser registrerade föregående säsong)
1. Bunkeflo IF
2. Frosta IBF
3. Bara GIF
4. Högaborg BK
5. Ribersborgs IBK
6. Lönsboda IBK
7. FK Viljan
8. Sundets IF
9. Skurups IBK
10. Falken IBF

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

222 %
215 %
161 %
136 %
110 %
99 %
86 %
60 %
51 %
50 %
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Antal lag i seriespel, poolspel, knatteligan och DM
Under året har Skånes IBFs tävlingsverksamhet sett ut enligt följande
(siffran inom parantes anger förra säsongen):
Seriespel
Poolspel
Knatteligan
DM

415 (399)
55 (87) *
86 (13) *
219 (193)

Förbundsserier

20 (29) (administreras åt Sv IBF) *

* Skillnaderna mot föregående säsong beror på ändrad
tävlingsstruktur
Antalet serier under säsongen har varit 46 (47). Antal poolspel 6 (9) och
Knatteligan 9 (3). Vi har även administrerat 2 (3) serier på uppdrag av
Svenska Innebandyförbundet.
Antalet lag har under den gångna säsongen ökat något mot föregående
säsong. Noterbart är att antalet DM-lag ökar för fjärde året i rad, detta trots
att P11-klassen togs bort säsongen 01/02.
Hemsidan
I Skånes IBFs strategi avseende marknads- och mediafrågor är hemsidan en
viktig del. Ju fler besökare sidan har desto större är chansen att sponsorer
vill vara med och synas på sidan. Detta i sin tur ger ökade intäkter som
indirekt går tillbaka till föreningsverksamheten.
Inför säsongen satte Ekonomi-/marknadskommittén målet att antalet
besökare skulle öka med 50 %. Utfallet blev enligt följande:
Månad

00/01

01/02

02/03

Senast förändring i %

Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April

14
17
21
20
23
10

7 780
7 146
5787
11 965
19 823
28 616
30 573
23 935
28 348
23 938
32 231
18 652

14
13
10
17
27
43
42
34
37
38
44
27

83
94
77
45
40
53
39
43
34
59
37
45

Totalt

108 920 *

238 794

350 973

844
628
223
730
509
986
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200
870
221
303
750
721
524
123
978
176
063
044

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

+ 47 % *

* Noterbart under säsongen 00/01 är att den nya hemsidan kom igång först
i november månad.
* Målet i år var en ökning med 50 %, utfallet blev en ökning med 47 %. Målet
nåddes inte till fullo, men resultatet ska ändå betecknas som bra då vi även
förra säsongen ökade (45 %). Planer finns på att förändra hemsidan för att
öka attraktionsvärdet ytterligare, vilket ligger i linje med Skånes IBFs
marknadsstrategi.

DM-arrangörer
Under helgerna 22-23 mars och 29-30 mars arrangerades
distriktsmästerskapet för ungdomar och juniorer.
Ännu en gång ökade intresset för DM, både avseende antalet lag och antalet
arrangörer (20 föreningar).
För andra året hölls DM-arrangörsträffar för de inblandade föreningarna.
Syftet med dessa träffar är att öka kommunikationen mellan Skånes IBF och
dess medarrangörer samt att höja kvalitén på arrangemangen.
Efter att ha lyssnat av deltagande föreningar, spelare, föräldrar, domare m fl
kan vi konstatera att arrangörsföreningarna återigen gjort ett fantastiskt
arbete. Den positiva feedback som arrangörerna fått bådar gott inför
framtiden, där ett av de prioriterade områdena är ”Attraktivare
arrangemang”.
Skånes IBF vill rikta ett stort TACK till samtliga arrangörer och vi ser fram
emot framtida samarbete.
Följande föreningar arrangerade DM:
Förslövs IF
Örkelljunga IF
Åby IBK
Bunkeflo IF
Burlövs HIBF
Simrishamns IBF
Bromölla IBK

Vv-84 SK
Å/K IBS
Kungshults IK
KFUM Malmö
IBF Backalirarna
Frosta IBF
Nosaby IBS
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IBC Engelholm
Hjärnarps IBK
IBS Svedala
IK Stanstad
Näsets IBF
Emmaljunga GoIF

Skånes Innebandyförbund - en offensiv 20-åring
Ännu ett intensivt år har förflutit och med det många händelser av både
positiv och negativ karaktär.
Det kan konstateras att distriktet har skördat stora sportsliga framgångar
under 2002/2003. Faktiskt kan jag inte erinra mig något tidigare år under
vår 20-åriga historia som har varit lika fyllt av framgång. Inga skånska
förbundsserielag ramlade ur någon serie. Istället placerade sig de allra flesta
lagen i toppen av sina respektive serier. Några lyckades till och med att
avancera i seriepyramiden. Grattis! Det känns som att vi skåningar på allvar
håller på att etablera oss som ett toppdistrikt även på elitnivå.
Mycket glädjande var också att vi lyckades vinna tre SM-guld under året.
Två distriktslags-SM, DJ-17 och P-15 samt HögaborgRamlösa HJ-20 för
klubblag.
Även på breddsidan nådde vi ett genombrott. Vid Skånes Idrottsförbunds
Idrottsgala tilldelades Hässleholms IF Innebandy priset som ”Årets bästa
idrottsliga barn- och ungdomsverksamhet”, detta i konkurrens med övriga
skånska idrotter. Grattis! Priset är ett erkännande både för föreningen och
skånsk innebandy i allmänhet.
Vidare kan vi glädjas åt att Skåne för andra året i rad var det distrikt som
växte allra mest. Tillväxten 2002/2003 var nästan 15%. Allra roligast var att
den största tillväxten även detta år var i klassen B-licenser för flickor, dvs
flickor upp tom 16 år. Har var tillväxten smått osannolika 30%!
Ekonomiskt har vi gjort ännu ett mycket bra år. Genom en viss
underbemanning på kansliet och en del andra faktorer har vi återigen
lyckats öka vårt egna kapital. Denna finansiella styrka kommer att vara till
stor nytta för skånsk Innebandy under de kommande åren då flera nya
storsatsningar kommer att genomföras för att utveckla Skåne till det ledande
distriktet inom svensk Innebandy.
Enligt plan har det under året satsats hårt på föreningsutveckling och
marknad.
Utvecklingslaget har genomfört sitt andra år och ett nytt Utvecklingslag med
nya föreningar startades i höstas. Den kunskap som byggs upp i projektet
tillsammans med de nätverk som skapas mellan deltagarföreningarna
kommer på sikt att bli ovärderliga för skånsk Innebandy.
På marknadssidan genomfördes för tredje året i rad en 4-nationsturnering
för landslag. I år var det Herrarnas tur att gästa Skåne. Turneringen
spelades i Malmö och Helsingborg och lockade rekordpublik. Matchen
mellan Sverige och Finland i Baltiska Hallen lockade 3 650 åskådare. Detta
är rekord för landskamper utanför de stora mästerskapen.
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På minuskontot kan det tyvärr konstateras att vi inte har lyckats leva upp
till målen när det gäller vår egen organisation. Vi har tvingats konstatera att
det har varit svårt att rekrytera tillräckligt med folk för att besätta alla
positioner inom organisationen. Vidare har året kantats av några olyckliga
avhopp från styrelsen. Detta har tyvärr orsakat en viss turbulens i arbetet,
vilket också har slitit hårt på delar av de ideellt arbetande.
Trots allt måste vi med beaktande av allt positivt som har hänt konstatera
att Skåne står mycket väl rustat inför framtiden och om vi väljer att gå
framåt tillsammans finns det inget som kan stoppa oss.
Slutligen vill jag tacka vår personal, alla ideellt arbetande inom
organisationen, Skånes föreningar och deras företrädare och alla andra som
har gjort det möjligt för oss att ta ytterligare ett steg på vägen mot våra mål.
Stort tack!
Lund i maj 2003
Jan Öhrskog, ordförande
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Representation
Nedan personer har representerat Skånes IBF vid följande tillfällen:
Jan Öhrskog, ordförande
SIBFs årsmöte, juni
Skånes IFs fadderträff, oktober
”Skånsk Idrottsgala”, november
SIBFs ordförandekonferens, januari
Vårkongressen, mars
Skånes IFs fadderträff, april
SM-finalen, april
4-nationers landskamper herrar, april
Skånes Idrottsförbunds årsmöte, april
SISU Idrottsutbildarnas årsmöte, april

(Stockholm)
(Lund)
(Malmö)
(Prag, Tjeckien)
(Göteborg)
(Lund)
(Stockholm)
(Malmö/Helsingborg)
(Malmö)
(Malmö)

Thomas Önnevik, vice ordförande
SIBFs årsmöte, juni
SIBFs ordförandekonferens, januari
4-nationers landskamper herrar, april
Skånes Idrottsförbunds årsmöte, april
SISU Idrottsutbildarnas årsmöte, april

(Stockholm)
(Prag, Tjeckien)
(Malmö/Helsingborg)
(Malmö)
(Malmö)

Jessica Eliasson, SDF-ambassadör
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, augusti
Skånes IFs fadderträff, oktober
”Skånsk Idrottsgala”, november
”Idrott över Sundet”, november
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, november
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, januari
Vårkongressen, mars
Skånes IFs fadderträff, april
SM-finalen, april
Skånes Idrottsförbunds årsmöte, april
SISU Idrottsutbildarnas årsmöte, april
4-nationers landskamper herrar, april

(Bosön)
(Lund)
(Malmö)
(Bröndby, Danmark)
(Bosön)
(Bosön)
(Göteborg)
(Lund)
(Stockholm)
(Malmö)
(Malmö)
(Malmö/Helsingborg)

Mattias Linell, TK-ordförande/Projektanställd
Internationella evenemang, november
Tävlingskonferens, februari
Vårkongressen, mars
SM-finalen, april
4-nationers landskamper herrar, april
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(Bosön)
(Uppsala)
(Göteborg)
(Stockholm)
(Malmö/Helsingborg)

Martin Petersson, kanslichef
Skånes IFs projekt ”Idrott över sundet”, maj
Innebandy-VM för herrar, maj
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, augusti
Skånes IFs projekt ”Idrott över sundet”, september
Internationella evenemang, november
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, november
”Idrott över Sundet”, november
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, januari
Vårkongressen, mars
SM-finalen, april
Skånes Idrottsförbunds årsmöte, april
SISU Idrottsutbildarnas årsmöte, april
4-nationers landskamper herrar, april

(Bröndby, Danmark)
(Helsingfors, Finland)
(Bosön)
(Ängelholm)
(Bosön)
(Bosön)
(Bröndby, Danmark)
(Bosön)
(Göteborg)
(Stockholm)
(Malmö)
(Malmö)
(Malmö/Helsingborg)

Peter Dahlberg, konsulent
Innebandy-VM för herrar, maj
Tävlingskonferens, februari
Distriktslags-SM J17, april
4-nationers landskamper herrar, april
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(Helsingfors)
(Uppsala)
(Karlstad)
(Malmö)

Uppdrag
Nedan personer har haft följande uppdrag under den gångna säsongen:
Tränarinstruktörer (utbildade av SIBF alt SISU Idrottsutbildarna)
Jan Öhrskog
Thomas Önnevik
Ulf Holst
Vidar Jonsson
Roger Karlsson
Johan Schönbeck
Magnus Svensson
Emil Antolovic
Tomas Nordgren
Martin Jeppsson
Daniel Andersson

Lund
Åkarp
Helsingborg
Stockholm
Hässleholm
Malmö
Halmstad
Helsingborg
Staffanstorp
Lund
Växjö

Domarinstruktörer (utbildade av SIBF)
Krister Åkesson
Mikael Gräntz
Stefan Olsson
Tove Nihlberg
Joakim Andersson
Andreas Johansson
Henrik Wetterlundh
Kristian Tolvhed
Tony Holmer

Lund
Ängelholm
Ängelholm
Lund
Helsingborg
Lund
Södra Sandby
Lund
Ängelholm

Landslagsobservatörer (U19)
Johan Schönbeck (Herr)
Joachim Svensson (Dam)

Malmö
Malmö

Förbundsdomare (utbildade av SIBF)
Leif Plume, klass 1
Martin Andersson, klass 1
Mikael Gräntz, klass 1
Stefan Olsson, klass 1
Andreas Johansson, klass 2
Jani Tamminen, klass 2
Mikael Anderberg, klass 2
Christian Nilsson, klass 2

Helsingborg
Ängelholm
Ängelholm
Ängelholm
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
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Landslagsuppdrag
Aldrig tidigare har Skånes IBF haft så stor representation i de olika
landslagen (totalt 12 spelare). Tack vare att våra föreningar utvecklas, ger de
spelarna bättre förutsättningar för att nå landslagen. Totalt har sex (6)
föreningar varit representerade den gångna säsongen. Följande spelare har i
år deltagit vid olika landslagsuppdrag:
Herrar
Mattias Andersson
Karl-Johan Nilsson
Mark Lundberg
Damer (U19)
Caroline Böcker
Maria Augustsson
Linda Assmundsson
Charlotte Mansfield
Herrar (U19)
Daniel Hagman
Henrik Ehnberg
Magnus Anderberg
Tony Taijala
Andreas Lindström

Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
IBC Engelholm
Lund/Burlöv IBF
Lund/Burlöv IBF
Södra Sandby IBF
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
Röke IBK
IK Stanstad
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC
Helsingborg
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Övriga uppdrag (inom SIBF, SEI, SISU Idrottsutbildarna och RF)
Jan Öhrskog

Styrelseledamot i SIBF
Ordförande i SIBFs utvecklingskommitté

Martin Petersson

Styrelseledamot i SEI
Ledamot i SIBFs styrgrupp för
föreningsutveckling
Ansvarig för SIBFs kursledarutbildning

Krister Åkesson

Ledamot i SIBFs domarkommitté
Ansvarig för ”Nordenprojektet”, nationella
domarutbildningar

Joakim Andersson

Ledamot för ”Nordenprojektet”, nationella
domarutbildningar

Greger Sandell

Ledamot i SIBFs tävlingskommitté
Ordförande i SIBFs regelgrupp

Arne Andréasson

Ledamot i SIBFs disciplingrupp

Thomas Önnevik

Styrelseledamot SISU Idrottsutbildarna
Skåne
Ledamot i SIBFs elit och landslagskommitté

Daniel Andersson

Ordförande i SIBFs ungdomsgrupp
Representant för SIBF i RFs ungdomsgrupp

Förbundets ekonomi
Skånes Innebandyförbund gick detta verksamhetsåret med ett överskott på
235 476:92.
Det egna kapitalet är 1 269 632:40. Precis som tidigare år vill styrelsen
poängtera vikten av en god ekonomi. Det är viktigt att vi hela tiden har
ekonomin under god uppsikt.
Det relativt stora överskottet gör det möjligt att satsa vidare på områdena
marknad/media, arrangemang, intern organisationsutveckling och
föreningsutveckling, vilket ska leda till stabilare föreningar samt andra
intäktskällor än från föreningarna. Stabilare föreningar leder i sin tur till ett
bättre Skånes IBF.
För övrigt hänvisas till balans och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.
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Disciplingruppen
Disciplingruppen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Man har behandlat 31 olika ärenden, vilket är en ökning med två ärenden
från föregående säsong. Två år i rad har antalet matchstraff ökat. Det kan
tolkas på två sätt: dels att spelarna har blivit mer odisciplinerade, men även
att domarna har blivit tuffare i sina bedömningar.
Påföljderna har varit från friad upp till sex (6) matchers avstängning. Detta
är lägre påföljder än föregående säsong, då det hårdaste straffet var 10
månaders avstängning. Ärendena har bestått av 8 (12) st fall seniorer, 1 (1)
fall juniorer, 14 (14) fall ungdomar, 2 (2) fall ledare och 6 (0) har blivit friade.

UTVECKLINGSSEKTIONEN
Utvecklingssektionen har under året endast haft ett (1) möte. Detta beroende
på en del omstruktureringar i organisationen.
Sektionen är ansvarig för de olika projekt som startas. Under året har
sektionen främst arbetat med Utvecklingslaget och samarbete med Dansk
Floorball Union.
Utbildning
Antalet utbildade ledare, domare och övriga funktionärer ökar stadigt. Fler
och fler väljer att gå våra tränarutbildningar Block 1-3/BUL 1 samt
domarutbildningar Steg 0:1-3:2.
Under den gångna säsongen gjorde Skånes IBF en riktad satsning mot våra
ungdomsledare. Samtliga föreningar erbjöds möjligheten att utan kostnad
arrangera sk BUL 1 (Barn- och ungdomsledarutbildning 1). Totalt utbildades
119 ungdomsledare. Följande föreningar valde att arrangera BUL 1:
Örkelljunga IF, Strövelstorps IBK, Frosta IBF (2 tillfällen), Vejbyslätts IF-IBS,
Näsets IBF, Södra Sandby IBF, Å/K IBS, Sundets IF, Limhamns IF, Bunkeflo
IF, Hässleholms IF, Gårdarike IBK och IK Stanstad.
Föreningsbesök
Skånes IBF har som prioriterat område att skapa bra relationer med våra
föreningar. En viktig del i detta arbete är våra föreningsbesök. Ibland tar
Skånes IBF initiativet till ett föreningsbesök, men glädjande nog är det i de
flesta fallen föreningarna själva som kontaktar oss. Under den gångna
säsongen besökte vi följande föreningar:
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Frosta IBF, Högaborg/Ramlösa IB (numera FC Helsingborg), IK Stanstad,
Bunkeflo IF, Hofterup IBF, Håkanstorp BK, Skurups IBK, Södra Sandby IBF,
IBK Dalby, Lönsboda IBK, Näsets IBF, Simrishamns IBK och IBF Backaliarna
(Några föreningar har besökts vid flera tillfällen).
Föreningsträffarna
Vid fem olika tillfällen i september arrangerade Skånes IBF de årliga
föreningsträffarna. Precis som tidigare valde vi att lägga ut dem på olika
orter (Trelleborg, Malmö, Ängelholm, Landskrona och Kristianstad).
I Skånes IBFs verksamhetsinrikning står utveckling i fokus, vilket ska
genomsyra allt, inte minst föreningsträffarna. Denna säsong valde vi att
arrangera träffarna enligt en sk ”Open Space-modell”, vilket innebär att
föreningarna bestämmer vad som ska diskuteras. De viktigaste frågorna som
kom fram var ekonomi, hallar, ledare och media. Många intressanta förslag
och synpunkter kom fram vilket Skånes IBF tar till sig inför det fortsatta
arbetet.
SDF-ambassadörer
Under året har Jessica Eliasson (Malmö), Tobias Karlsson (Bromölla) och
Martin Petersson (Malmö) gått en sk SDF-ambassadörsutbildning (i SIBFs
regi). Utbildningen som hålls under fem helger på Bosön i Stockholm (april
2002 – november 2003) skall utveckla SDF-ambassadörerna så att de kan
hjälpa distriktets föreningar i utvecklingsarbete.
Utvecklingslaget 2002-2003
Utvecklingslaget, som är ett av Skånes IBFs högst prioriterade projekt, gick
in i sin andra säsong efter uppstarten förra året. Detta innebar nya
föreningar samtidigt som förra säsongens deltagande föreningar gick in i steg
2.
Steg 1 (nya): IK Stanstad, Frosta IBF, Palmstaden/Trelleborg IK, Bjärred IBK
96, Skurups IBK, Nosaby IBS, Kävlinge BK och Bunkeflo IF
Steg 2 (fortsättning): Munka Ljungby IBK, IBK Landskrona, Södra Sandby IBF
och Gårdarike IBK
Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar kring
utvecklingsarbete genom att strategiskt och strukturerat bearbeta samt
bygga upp den inre kraften i föreningarna för att både på kort och lång sikt
möta de krav och förändringar som uppstår inom idrotten i allmänhet och
innebandysporten i synnerhet.
Det övergripande målet var att genom processledning uppnå självinsikt och
kunskap om utveckling för att utifrån en stabil plattform kunna
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vidareutveckla sina verksamheter efter behov, intressen och ambitionsnivå,
dvs att på ett medvetet sätt driva sin utveckling framåt.
De föreningar som gick steg 1 förra året har enligt våra bedömningar kommit
långt i sitt arbete. Samtliga har arbetat fram gedigna verksamhetsplaner och
organisationsstrukturer. Dessa föreningars huvudsakliga mål under året har
varit att förankra arbetet i sina respektive föreningar.
Den verksamhetsmässiga omfattningen innebar tre centrala träffar (för steg
1) och två centrala träffar (för steg 2) samt ett antal hemuppgifter mellan
träffarna där de egna verksamhetsplanerna skulle jobbas
fram/vidareutvecklas och förankras. Den sista träffen förlades till Stockholm
i samband med SM-finalerna för damer och herrar (både steg 1 och 2).
Projektets final handlade mycket om föreningarnas beskrivningar och
redogörelser för sina verksamhetsplaner som gäller för den kommande
säsongen. Erfarenhetsutbyten och skapade kontakter mellan föreningarna
samt det öppna förhållningssättet, viljan att mellan föreningarna få-ge-byta
tankar och idéer, har starkt präglat projektet.
Föreningarnas vilja, ambition och engagemang för uppgifterna har varit helt
avgörande för den utveckling som skett under säsongen. Medverkande
föreningar står bättre rustade än någonsin att möta den kommande
säsongen. Ett gott betyg till projektet!
Projektledare har varit Nils-Ola Nilsson, SISU Idrottsutbildarna tillsammans
med Jessica Eliasson och Martin Petersson för Skånes Innebandyförbund.
Projektet sökte och erhöll ekonomiskt stöd på 40 000:- från Skånes
Idrottsförbunds projekt Ledarutveckling/Ledarförsörjning.
Ett nytt Utvecklingslag kommer att startas under hösten 2003 för nya föreningar.
Danmarksprojektet
Tillsammans med Dansk Floorball Union har Skånes IBFs
utvecklingssektion sökt bidrag från EU-projektet ”Idrott över sundet” som
drivs av Skånes Idrottsförbund tillsammans med Köpenhamns AMT.
Syftet med projektet är att tillsammans ”lyfta” innebandyn i
öresundsregionen.
Under de närmaste åren är tanken att vi tillsammans med Dansk Floorball
Union ska träffas på förbundsnivå och arbeta med utvecklingsfrågor på alla
nivåer.
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Elitkommittén
Elitkommitténs huvudområde under säsongen har varit distriktslagsverksamheten. Precis som tidigare år har våra ungdomar visat hög klass,
vilket lett till två SM-guld!
I Sundsvall vann pojkar 15 efter finalseger mot Örebro med hela 9-1 och i
Karlstad vann damjunior 17 den mycket jämna finalen mot Västmanland
med 1-0.
Flickor 15 gick till kvartsfinal i Karlstad där man dessvärre fick ge sig mot
Dalarna (5-1). Kvartsfinalplatsen är dock en godkänd insats i dessa
sammanhang.
Skånes HJ17-lag hamnade i en svår grupp (Stockholm, Uppland, Dalarna
och Norrbotten) och lyckades inte ta sig vidare. Skåne slutade fyra i gruppen
efter förluster mot Dalarna och Uppland, seger mot Norrbotten och oavgjort
mot SM-segrarna Stockholm.
Ledare för distriktslagen har följande personer varit:

DJ17:

Joachim Svensson, Malmö (Kapten)
Jan-Olof Nilsson, Lund
Stefan Persson, Malmö
Bo Bodén, Höör

F15:

Marie Salo, Bromölla
Eva Pettersson, Kävlinge
Paula Persson, Södra Sandby

HJ17:

Daniel Andersson, Växjö (Kapten)
Niklas Lauritsen, Helsingborg
Pär Hedlund, Hässleholm
Johan Schönbeck, Malmö (ej med under SM)

P15:

Daniel Andersson, Växjö
Johan Schönbeck, Malmö
Pär Hedlund, Hässleholm

Under året har elitkommittén arbetat med några förändringar kring
distriktslagsuttagningarna. Den största förändringen är de sk zonuttagningarna. Till skillnad från tidigare år då distriktslagsledningen har
ansvarat för samtliga samlingar har man i år tagit hjälp av sk zonledare.
Zonledarna har ansvarat för första uttagningstillfället samt coachat zonlagen
vid en zonturnering. Vid dessa tillfälle har distriktslagsledarna varit på plats,
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med uppdraget att observerat spelarna. Ledarna har även haft möjlighet
prata mer med spelarna vid dessa tillfällen.
Zonturneringarna har endast genomförts med pojkar 15 och herrjunior 17.
Flickor 15 och damjunior 17 har varit för få, men förhoppningen är att man i
framtiden även inför zonturneringar i dessa klasser.
Zonledare för P15
Johan Andersson
Peter Karlsson
Peter Nilsson
Kristian Nilsson
Mikael Jeppsson
Ulf Hansson
Robert Jabrell

Hässleholm
Munka Ljungby
Höganäs
Staffanstorp
Malmö
Trelleborg
Malmö

(Nordöst)
(Nordväst)
(Nordväst)
(Söder)
(Söder)
(Sydväst)
(Sydväst)

Zonledare för HJ17
Petri Manu
Tomi Laamanen
Jani Laamanen
Patrik Carlsson
Jonas Linderoth
Ulf Hansson
Rickard Bjelk
Håkan Hedin
Andreas Amasalidis

Landskrona
Landskrona
Landskrona
Kristianstad
Kristianstad
Trelleborg
Malmö
Södra Sandby
Södra Sandby

(Nordväst)
(Nordväst)
(Nordväst)
(Nordöst)
(Nordöst)
(Sydväst)
(Sydväst)
(Söder)
(Söder)

Domarkommittén
Under verksamhetsåret har DK haft 6 möten varav ett telefonmöte. Samtliga
möten är protokollförda. DK har bestått av ordförande Janne Olofsson,
ledamöter Andreas Johansson, Stefan Olsson, Kristian Jönsson och Joakim
Andersson. Mikael Gräntz har varit observatörsansvarig.
För Domarkommittén är / har följande aktiviteter varit prioriterade
Aktiviteter på kort sikt

Ansvarig

Aktiviteter på lång sikt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kansli
DK
DK
DK
Kansli
DK
DK

A. Observation
B. Organisation utv.
C. Domarutveckling
- rekrytering
- kurser
D. Instruktörs utv
E. DUGER
F. Utbyte med Förbund

Tillsättning
Klassificering
Organisation
Disciplinära åtgärder
Återbud
Observation
Regler

Genomförandet av DUGER är fortfarande en viktig milstolpe för DK och
under kommande säsong skall , i projektform, arbetet med framtagande av
modell för genomförande intensifieras.
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I den rullande verksamheten är det främst återbudstillsättningen och
observationsverksamheten som stått i fokus. Arbetet med
återbudstillsättningen har skötts på fritiden av en enskild person. Resultatet
har varit skiftande och vi har därför utarbetat nya regler för hur återbuden
skall skötas. Under kommande år kommer utfallet att noggrant följas upp.
Observationsverksamheten har brustit i sitt genomförande vilket har
renderat i ett kommande nytt upplägg som utformas i projektform inför
nästa säsong.
Inför kommande säsong kommer DK att utföra en processkartläggning av sin
verksamhet vilket skall leda till en fokusering och ett mer effektivt arbetssätt
till gagn för innebandyn i Skåne både avseende Elit och Bredd.
Avslutningsvis kan vi konstatera att årets domarpar blev Tony Holmer och
Niklas Montelin .DK känner att vi har gott om domarpar som i framtiden kan
slåss om att bli förbundsdomare.
Breddkommittén
Breddkommitténs verksamhet har under året gått ut på att klargöra vilka
områden som kommittén ska arbeta med i framtiden.
Med tanke på de prioriterade områdena som SIBF och distrikten arbetat
fram, kommer fokus framöver att ligga på tillväxt genom kvalitet och
utveckling genom kvalitet.
För andra året i rad växer Skåne mest i landet. Vid säsongens slut hade
Skåne 11097 licenser, vilket är en ökning med 15,1 %. Precis som förra
säsongen är det B-licenserna på flicksidan som ökar mest (28,9 %).
Tävlingskommittén
TK har under verksamhetsåret haft 18 protokollförda möten. Tre av dessa
har varit fysiska möten och resterande telefonmöten. Inför detta
verksamhetsår tackade sittande ordförande och samtliga ledamöter nej till
att ställa upp ytterligare ett år. Således fick TK en helt ny komposition
bestående av; ordförande Mattias Linell, ledamöter Jens Stålberg, Renée
Linder och Karin Olsson. Adjungerad i TK har varit Peter Dahlberg.
Trots fyra helt nya ledamöter har den löpande verksamheten fungerat bra
med snabba och konsekventa beslut. Skånes Innebandyförbunds särskilda
tävlingsföreskrifter har genomgått en omfattande omarbetning för att
anpassas till Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och
Tävlingsföreskrifter för förbundsserierna. Genom detta arbete fås ett
regelverk som är mer logiskt uppbyggt och tydligare än tidigare.
TK var genom ordförande representerat både vid Tävlingskonferensen i
Uppsala och vid Vårkongressen i Göteborg. På Tävlingskonferensen
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diskuterades tävlingsfrågor mellan distriktens och Svenska
Innebandyförbundets representanter för att uppnå en mer likartad
behandling av vissa typer av ärenden. Vid Vårkongressen som är
innebandyns högsta beslutande organ i tävlingsfrågor, togs några mycket
viktiga beslut för innebandyns framtid. Det beslutades bl.a. att Elitserien
skall bantas till 12 istället för 16 lag och att antalet division 1 och 2 serier
ska minskas. Dessa förändringar ska genomföras till säsongen 2004/2005.
Sportsligt har det på herrsidan varit en av de allra bästa säsongerna genom
tiderna. Inget lag åkte ur förbundsserierna och Skåne fick två nya
förbundsserielag då både IK Stanstad och Vv84 tog steget upp i division 2.
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC Helsingborg) slutade nia i Elitserien efter
att haft chans på en slutspelsplats till de sista omgångarna. I division 1
slutade IBC Engelholm tvåa och Lugi IK trea. Röke IBK vann division 2 och
spelar följaktligen i division 1 nästa säsong. Södra Sandby IBF slutade
femma och säkrade sin plats i division 2 utan några större svårigheter.
På damsidan kunde tyvärr inte Lund/Burlöv och IBC Engelholm ta upp
kampen med Östra SK om seriesegern i division 1, utan slutade tvåa
respektive trea. IK Stanstad lyckades med viss möda klara sig kvar i division
1. Mycket glädjande var att Åstorp/Kvidinge IBS efter sin serieseger i
division 2, klarade av ett tufft kval och avancerade till division 1.
Totalt har Skåne således elva lag i förbundsserierna till säsongen
2003/2004.
Högaborg/Ramlösa IB lämnade efter seriens slut moderklubben Högaborg
BK och ska fortsätta bedriva sin verksamhet i en renodlad
innebandyförening under namnet
FC Helsingborg. Södra Sandby IBF, IBK Dalby och IBK Norrevång beslöt att
göra en sammanslagning och tog namnet IK SödraDal. IK SödraDal blir
därmed en av Skånes största föreningar.
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EKONOMI-/MARKNADSSEKTIONEN
Ekonomi-/Marknadssektionen har under året varit vakant.
Inför den kommande säsongen har Skånes IBF planer på att ändra
verksamheten (läs mer i verksamhetsplanen för 2003/3004).
Ekonomikommittén
Ekonomikommittén har under året arbetat med den löpande ekonomin.
Årets resultat uppgick till 235 476:92 och det egna kapitalet är numera
1 269 632:40.
Inför den kommande säsongen är tanken att ekonomikommittén läggs ner
och ansvaret för ekonomin kommer helt att skötas av kassören samt
granskas av förbundets revisorer (som tidigare).
Marknadskommittén
Marknadskommittén har under året fokuserat på följande områden:
4-nationers för herrar
Den 25-27 april arrangerade Skånes IBF 4-nationers för herrar på uppdrag
av Svenska Innebandyförbundet.
Deltagande länder var Sverige, Schweiz, Finland och Norge.
Matcherna spelades i Malmö (Baltiska Hallen) där 040-alliansen (Gårdarike,
Backalirarna, KFUM Malmö, Bunkeflo och Bara) och Malmö Stad var
samarbetspartners samt i Helsingborg (Idrottens Hus) där
Högaborg/Ramlösa IB (numera FC Helsingborg) och Helsingborgs Stad var
samarbetspartners.
Publikmässigt blev arrangemanget mycket lyckat:
25/4
26/4
27/4

Malmö
Helsingborg
Malmö

844 åskådare
1502 åskådare
3650 åskådare (nytt rekord för enskilda
landskamper i Sverige, VM ej inräknat)

Skånes IBF vill passa på och tacka samtliga som medverkat till att skapa ett
mycket bra arrangemang. Det lovar gott inför framtiden.
Hemsidan
Precis som tidigare jobbar marknadskommittén med att öka besökarantalet
på hemsidan. En attraktiv hemsida är en viktig del i den framtida strategin
som ska leda till ökade intäkter från andra källor än våra föreningar. Under
året har kommittén sett över möjligheterna att bygga om hemsidan.
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Informationsbroschyr
För första gången i Skånes IBFs historia togs en informationsbroschyr fram
(4-färg i A4-format). I broschyren kan man läsa om innebandyns utveckling i
Skåne samt hitta telnr mm till föreningarna.
Broschyren har delats ut till föreningarna, media, kommuner, företag m fl.
Skånedagarna
I september deltog Skånes IBF via Frosta IBF på Skånedagarna i
Bosjökloster.
Här kunde besökarna prova på speedshooting, se på videofilm om innebandy
mm.
Ett stort tack till Frosta IBF för de fina insatserna i samband med
Skånedagarna.
Framtida arrangemang
Under april månad beslutade sig Skånes IBF för att köpa
Högaborg/Ramlösas (numera FC Helsingborg) arrangemang. Detta i syfte att
arbeta med arrangemangsutveckling i Skåne.
Med anledning av det stundande VM i Sverige (vilket Skånes IBF har för
avsikt att ansöka om) vill Skånes IBF bygga upp en organisation som klarar
av framtida stora arrangemang.
Under den kommande säsongen kommer en arrangemangskommitté att
skapas, där representanter från olika skånska föreningar ska ingå.
Kommittén kommer att arbeta med utvecklande arrangemangsfrågor, medan
Högaborg/Ramlösas (numera FC Helsingborg) kommer att hjälpa till med det
operativa ansvaret kring arrangemanget.
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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. Fr o m november
projektanställdes Mattias Linell på uppdrag att arrangera 4-nationers. Under
våren har kanslichefen tillsammans med styrelsen arbetat med att rekrytera
en person som på heltid ska arbeta med utvecklingsfrågor. Anställningen
kommer att gälla fr o m den juni.

Malmö i maj 2003

Jan Öhrskog
Ordförande

Thomas Önnevik
Vice ordförande

Jessica Eliasson
Sekreterare

Tobias Karlsson
Ledamot
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Bokslut
Skånes Innebandyförbund
Resultaträkning för verksamhetsåret 2002.05.01-2003.04.30
Intäkter
Anmälningsavgifter serie
Anm.avg. poolspelet
Anm.avg. DM
Anm.avg. Knatteligan
Årsavgift föreningar
Tävlingsavgifter
Turneringssanktioner
Intäkter försäljning
Intäkter distriktslag
Kursintäkter
Bidrag Skånes IF
Projektbidrag Skånes IF
Bidrag SIBF
Bidrag Polhemsskolan
Sponsorintäkter
Övriga intäkter
Biljettintäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

Kostnader
Tävlingsersättning
Anmälningsavgifter
Priser
Idrottsmaterial
Utbildningsmaterial
Kurskostnader
Möteskostnader
Konferenskostnader
Föreningsbesök
Utveckling
Löner anställda
Löner utbildning
Löner idrottsutövning
Löner domare
Ers. förl. Arbetsförtjänst
Domaråterbud
Ers. styrelse och komm.
Semesterersättning
Milers. skattefri del
Milers. beskattningsbar del
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaralliansen
Fora
Pensionskostnader

Budget 02-03
1 050 000:00
30 000:00
150 000:00
5 000:00
95 000:00
140 000:00
5 000:00
5 000:00
110 000:00
468 000:00
130 000:00
0:00
398 000:00
50 000:00
50 000:00
0:00
0:00
50 000:00
2 736 0000:00

Utfall 02-03
1 033 100:00
22 800:00
197 500:00
15 600:00
101 000:00
279 500:00
13 250:00
3 899:00
129 550:00
495 200:00
162 550:00
40 000:00
435 804:00
48 000:00
20 000:00
25 338:00
264 115:00
66 841:26
3 354 047:26

Budget 02-03
-42 000:00
-40 000:00
-46 000:00
-65 000:00
-41 000:00
-109 000:00
-20 000:00
-65 000:00
-20 000:00
-43 000:00
-630 000:00
-129 000:00
-45 000:00
-65 000:00
-1 000:00
-30 000:00
-75 000:00
-85 000:00
-117 000:00
-20 000:00
-273 000:00
-2 000:00
0:00
-25 000:00

Utfall 02-03
-34 746:00
-40 000:00
-39 285:00
-83 878:00
-37 235:00
-85 537:00
-26 056:50
-62 283:00
-7 000:00
0:00
-564 091:00
-132 200:00
-42 350:00
-90 915:00
-600:00
-1 400:00
-55 200:00
-92 421:00
-88 083:00
-88 645:00
-243 944:00
-2 046:00
-1 520:00
-26 011:00
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Not 1
Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 6

Not 7

Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 12
Not 9

Löneskatt
Personalutbildning
Kanslihyra
Hallhyra
Lokalhyra
Kontors-/förbrukningsmatr.
Trycksaker
Kopiering
Försäkringar
Porto
Telefon, fax, internet
Logi
Kost
Resekostnader
Representation intern
Marknad och Media
Kostnader 4-nationers
IT
Serviceavtal
Årsmöte
Ordförandekonferens
Kundförluster
Sisu-kostnader
Revisor
Gåvor
Övriga kostnader
Kontoavgifter
Avskrivning inventarier
Räntekostnader
Summa kostnader
Resultat

-3
-15
-85
-39
-25
-35
-31
-50
-5
-35
-50
-120
-183
-90
-21
-25

000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
000:00
-0:00
-35 000:00
-8 000:00
-10 000:00
-5 000:00
0:00
-45 000:00
-4 000:00
-4 000:00
-17 000:00
-3 000:00
-5 000:00
0:00
2 936 000:00
-200 000:00
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-6
-3
-80
-35
-30
-52
-53
-69
-4
-52
-71
-125
-202
-117
-11

463:00
043:00
640:00
145:00
414:00
326:46
757:50
226:25
419:00
553:00
442:00
800:50
856:50
276:00
224:00
0:00
-201 629:50
-37 762:00
-7 731:00
-8 920:00
0:00
-640:00
-52 500:00
-12 750:00
-12 198:00
-12 331:93
-2 895:00
-7 343:20
-107:00
3 118 570:34
235 476:92

Not 13

Not 13
Not 7

Noter
Not 1 – Antalet anmälda lag till junior-/ungdoms-DM har glädjande nog
ökat. Detta har genererat ett budgetöverskott på +47 500:00.
Not 2 – Knatteligan som infördes denna säsongen har blivit en succé långt
över förväntan. Budgetöverskottet är +10 600:00.
Not 3 – Skånes IBFs intäkter gällande tävlingsavgifter har tyvärr ökat. Det är
Skånes IBFs förhoppning att våra föreningar ”sköter” sig bättre i
fortsättningen. Överskottet jämfört med budget: +139 500:00.
Not 4 – Skånes IFs bidrag till de olika specialdistriktsförbunden grundar sig
till stor del på de antal lägerdeltagardagar och kursdeltagartimmar som
förbunden har under året, vilka i Skånes IBFs fall glädjande nog blivit fler än
beräknat. Budgetöverskott: +32 550:00.
Not 5 – Skånes IBF har satsat hårt de senaste åren på föreningsutveckling
genom utvecklingslaget. Verksamheten är oerhört viktig och har därför blivit
kraftigt subventionerad av Skånes IBF. Det är med stor glädje vi kan
konstatera att även Skånes IF är positiva till vår satsning. De har beviljat vår
bidragsansökan av projektet med +40 000:00.
Not 6 – Svenska IBFs bidrag till Skånes IBF har blivit större än beräknat.
+37 804:00 jämfört med budget.
Not 7 – Att Skånes IBF skulle arrangera 4-nationers var inte klart vid tiden
för budgetläggningen. 4-nationers har genererat ett budgetöverskott på +62
485:50 (biljettintäkter – kostnader).
Not 8 – Styrelsen avsatte pengar i budgeten till en utvecklingspott där
avsikten var att förbundets kommittéer och sektioner skulle ha möjligheten
att ansöka om pengar. Under säsongen har ingen ansökt. +43 000:00.
Not 9 – Budgeten är beräknad på tre heltidsanställningar på kansliet. Under
maj – oktober har det endast varit två. +94 965:00 jämfört med budget (löner
anställda och arbetsgivaravgifter).
Not 10 – I och med att antalet lag i DM har ökat har kostnaderna för
domarna blivit större än beräknat. – 25 915:00.
Not 11 – Kostnaderna för domaråterbuden är även bokförda under
milersättning och kontorsmaterial.
Not 12 – Milersättning skattefri del och beskattningsbar del hör samman.
Budgetunderskott: –39 728:00.
Not 13 – Budgeterade pengar på Marknad och Media är bokförda på
trycksaker (innebandyfoldern).
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Balansräkning
Tillgångar

030430

Kassa
Sparbanken
Länsförsäkringar
Skattemyndigheten
Kundfordringar
Interimsfodringar
Förbetalda kostnader
Förskott
Inventarier
Avskrivningar

9
1 490
10
12
64
61
39
6
324
-305

Summa tillgångar

943:87
653:26
303:80
248:00
225:00
277:02
106:00
247:00
856:00
457:80

1 713 402:15

Skulder och eget kapital
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Källskatter
Förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

-161
-77
-81
-53
-26
-24
-19

Summa skulder

020430
8
1 199
9
3
48
46
20

984:37
655:77
981:66
966:00
529:00
403:28
144:00
0:00
324 856:00
-298 114:60

1 364 405:48

375:75
274:00
405:00
164:00
354:00
650:00
547:00

-167
-18
-58
-47
-29
-2
-6

528:00
746:00
725:00
683:00
368:00
200:00
000:00

-443 769:75

-330 250:00

Balanserat resultat
Förra årets resultat
Årets resultat

-686 702:87
-347 452:61
-235 476:92

-611 047:80
-75 655:07
-347 452:61

Summa eget kapital

-1 269 632:40

- 1 034 155:48

Summa skulder och eget kapital

-1 713 402:15

-1 364 405:48

Malmö i maj 2003
Jan Öhrskog

Thomas Önnevik

Vår revisionsberättelse har avgivits den
Lena Krabisch
Utsedd av årsmötet

Tobias Karlsson
/

2003

Paul Schannong
Utsedd av Skånes IF
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Jessica Eliasson

FRAMGÅNGAR UNDER ÅRET
För andra året i rad ökar Skåne mest i landet
gällande antalet licenser (+ 15,1 %)
Antalet landslagsspelare är fler än någonsin. Totalt
hade Skåne med 12 spelare från sex (6) föreningar.
Numera har Skåne representation i följande
organisationer: SIBF, SEI, SISU och RF
I samband med landskamperna i april satte Skåne
nytt publikrekord för en enskild landskamp.
Sverige-Finland i Baltiska Hallen lockade 3650
åskådare (mästerskap ej inräknade)

Skånes Innebandyförbund
Box 10063
200 43 Malmö
Tel. 040-6005960
Fax. 040-6005963
innebandy@skaneidrott.se

www.skibf.se
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