SKOGHALLS INNEBANDY
Årsmöte Skoghalls IBK Utveckling
05 augusti 2020
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Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgift samt träningsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) föreningens ordförande för en tid av1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet

3

Verksamhetsberättelse 2019/20 Skoghalls Innebandyklubb Utveckling
Det sportsliga
Skoghalls IBK Utveckling har lag representerade från Division 2 till ungdom 7 år i
Innebandyskolan. Våra träningsgrupper bestod av:
Herr div 2, HJ (Herrjunior), P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12(Innebandyskolan)
samt Dam U Div 2, Röd1, F06, F07/08, F09/10, F11, F12(Innebandyskolan)

Seriespel
För killarna i division 2 blev det en säsong där man tidigt säkrade platsen i division 2. De
slutade 7:a i tabellen med 11 poäng tillgodo gentemot kval för att få stanna kvar. Under
säsongen har ett flertal av killarna fått träna med vår samarbetsförening Skoghalls IBK och
några har även fått spela matcher.
Vårt Dam division 2 lag var länge med i toppstriden och slutade till slut 4 i tabellen. Då vår
samarbetsförening Skoghalls IBK spelade i SSL så har möjligheten till träningsutbyte varit
begränsat. Dock visar den nivån vi håller i Div 2 att vi är mogna för att gå upp till Div 1.
Vi har under året också haft juniorer som spelat JAS (Juniorallsvenskan).
Vårt USM P16 lag tog sig till regionsfinal där de åkte ut i semifinalen.
HJ17 lyckades kvalificera sig till regionsfinalen som tyvärr blev inställd.
I distriktsserierna så hade vi många fina prestationer som visar att vi har en bra sportslig
utveckling bland våra spelare.
Vi hade runt 35 lag representerade i seriespel och poolspel då flera av våra träningsgrupper
spelar i flera serier.
I DM för seniorer gick vårt herrlag till kvartsfinal där Karlstads IBF (Allsvenskan) blev för tuffa.
Vårt damlag åkte ut i 1/8 delsfinalen mot BKI Sunnanå, matchen avgjordes i förlängning.
I försäsongs Junior DM var vi med i både herr och damjuniorklassen och slutade 3:a i båda.
Vårt P04 blev 3:a i klassen DM pojkar 15.
Förutom VIBF:s verksamhet har vi deltagit i flertalet cuper runt om i Sverige med stora
framgångar men framförallt mycket glädje och skratt.
Tyvärr blev säsongens sista matcher/regionsfinaler och cuper inställda på grund av Corona.
Det har spelats över 500 matcher under säsongen varav cirka hälften i Hammarö Arena.
Vi har under säsongen varit ca 540 licenserade spelare i föreningen.
Föreningen engagerar ca 100 föräldrar kring våra lag i olika roller och mer än hälften av dem
har aktivt haft rollen som tränare.

Träningar
Våra lag har genomfört mer än 1800 träningstillfällen, De flesta av dem i Hammarö Arena
men många träningar genomförs under försäsong och även under säsong som fys utomhus.

Arrangemang
Vi har genomfört en föreningsdag tillsammans med vår samarbetsförening Skoghalls IBK
med aktiviteter för medlemmarna i Hammarö Arena.
Vi har även haft en ledarträff för samtliga lag i juni 2019.
Vår sportgrupp ungdom har vid flertal tillfällen genomfört aktiviteter med våra lag och
ledare.

Utbildning
De flesta av våra ledare har gått innebandyns grundutbildning hos VIBF inom olika nivåer och
områden. Vi har under verksamhetsåret utbildat över 20 föreningsdomare som dömt
matcher i föreningens regi under säsongen.
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Medlemmar
Under säsongen har vi varit 590st medlemmar.

Kansli
Skoghalls IBK Utveckling har under säsongen nyttjat tjänsten kansli och ekonomi från vår
samarbetsförening Skoghalls IBK. Detta samarbete har fungerat bra och är mycket viktigt för
att få vår verksamhet att fungera.

Övrigt
Skoghalls Innebandyklubb Utveckling finns på nätet på adressen
http://www.utveckling.skoghallsinnebandy.se/start/?ID=231661.
Skoghalls Innebandyklubb Utvecklings ungdomsgrupp har ett instagramkonto som ni följer
på https://www.instagram.com/skoghallsinnebandyungdom/
Styrelsen har under säsongen bestått av Björn Haevaker ordförande, Hans Lundström vice
ordförande, Åsa Backlund kassör, Ulf Larsson sekreterare, Anna Persson ledamot
Lena Larsson ledamot, samt Helena Beijerstam ledamot.
Styrelsen har haft ett konstituerande möte, 8 protokollförda sammanträden och ett antal
informella träffar under verksamhetsåret.
Föreningens räkenskaper:
Föreningens räkenskaper och revisorernas berättelse bifogas verksamhetsberättelsen.
Björn Haevaker
Ordförande Skoghalls Innebandyklubb Utveckling
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Resultaträkning
Räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Träningsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning

118 400
595 150
361 388
45 005

Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

1 119 943

-932 550
-167 058
-23 250
-1 122 858
-2 915

Resultat före skatt

-2 915

Årets resultat

-2 915
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Balansräkning
Räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

130 628,40
130 628,40
130 628,40

SUMMA TILLGÅNGAR

130 628,40

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

-11 211,40
-2 915

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

122 332
122 332
136 458,40

7

Medlems- och Träningsavgifter
Styrelsens förslag för 2020/21
Styrelsen föreslår följande med avseende på medlems- och träningsavgifter för Skoghalls IBK under
säsongen 2020/21:

Licensiering
Alla utövare i föreningen licensieras i syfte att alla ska omfattas av försäkring via Svenska
Innebandyförbundets avtal med Folksam.

Medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara 200 kr. Samma avgift betalas av stödmedlemmar.
För de som har erlagt medlemsavgift i vår samarbetsförening Skoghalls IBK
(organisationsnummer 874001–2334) och som ansöker om medlemskap till Skoghalls IBK Utveckling
så kommer medlemsavgiften att vara 0kr.

Träningsavgift
Styrelsen föreslår att träningsavgiften skall vara enligt följande under 2020/21:
Licens
Åldersintervall
Träningsavgift Totalt (inkl medl.avg)
A (16 år och uppåt)
Födda 2003 och äldre
1500 kr
1700 kr
Röd (13 – 15 år)
Födda 2004 – 2006
1300 kr
1500 kr
Blå (10 – 12 år)
Födda 2007 - 2009
1200 kr
1400 kr
Grön (8 – 9 år)
Födda 2010 - 2011
1100 kr
1300 kr
Innebandyskolan (7 år)
Födda 2012
500 kr
700 kr
Leka Innebandy (6 år)
Födda 2013
500 kr
700 kr
Ledare
0 kr
200 kr

Familjeregel
Alla skall betala medlemsavgift, men om en familj har fler än två utövare så betalas endast
träningsavgiften för de två äldsta.

Skoghall 2020-05-26
Styrelsen, Skoghalls IBK Utveckling
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Verksamhetsplan
Verksamhetsidé
Inom Skoghalls Innebandy vill vi ge alla som deltar i klubbens aktiviteter en rolig, kamratlig och
utvecklande idrottsgemenskap.
Vi vill på alla nivåer bedriva verksamheten så att våra aktiva deltagare utvecklas positivt socialt,
mentalt, fysiskt och sportsligt.

Värdegrund
I Skoghalls innebandy strävar vi efter att:
•
•
•
•
•

verksamheten ska präglas av glädje, hög energi och engagemang
alla ska visa varandra ömsesidig respekt
alla ska vara lojala mot klubben och utveckla god föreningsanda där medlemmarna är stolta
över klubben
motverka kränkande behandling
det i samband med tävlings- och träningsaktiviteter ska vara nolltolerans för alkohol och
droger

Vision
Som innebandyförening skall vi vara ett föredöme, både sportsligt och utvecklingsmässigt.

Mission
Vi utvecklar människor och innebandyspelare!
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Mål 2020/21
Våra mål för säsongen är att:
•
•

•

Att utveckla spelare så att de kan etablera sig i nästa högre nivå.
Resultatmål
o Dam A, placering topp 4.
o Herr A, bibehålla sin plats i Div 2.
Föreningsmål
o Utveckla samarbetet med Skoghalls IBK avseende spelarutveckling samt
föreningsorganisation.

Verksamhet 2020/21
Skoghalls Innebandy kommer, via sina föreningar Skoghalls IBK och Skoghalls IBK Utveckling, bedriva
följande verksamheter:

Serie Dam-/Flicklag
Allsvenskan Dam A

Herr-/Pojklag
Herr A

Division 1
Division 2 Dam U

Herr Div 2
Div 2 + HJ17

Dam U + Röd 1

HJ17 Elit
HJ18 JAS
DJ17 JAS
Röd 1
Röd 2
Röd 3
Röd 4
Röd 5
Blå 1
Blå 2
Blå 3
Grön Poolspel steg 2
Grön Poolspel steg 1
DM17/18
DM15
USM 16
USM 18

HJ17
HerrA + Div 2 + HJ17
DamU + Röd 1
Röd 1 (Dam U)

P04
P05

F05/06

P05, P06

F07/08

P06

F07/08

P07
P08
P08

F09/10

2 st P09
3 st P10

2 st F11

3 st P11

DamU + Röd 1

HerrA + Div 2 + HJ17

F05

P05
HJ17

DamA + DamU
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Föreningen kommer dessutom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra Innebandyskola och Leka innebandy för flickor och pojkar födda 2013 och 2014
(2013–2014).
Genomföra tre arrangemang för Värmlands IBF:s arrangemang (Lilla VM och DM).
Arrangera innebandycamp
Arrangera målvaktscamp
Arrangera Hammaröcupen
Arrangera minst en företagscup
Arrangera SIBK-dagen där hela föreningen engageras.
Anordna ett uppstartsmöte för ledare under september
Anordna ett avslutningmöte för ledare innan årsmötet.
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Budget 2020/2021
SKOGHALLS IBK UTVECKLING 802458–9098
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Proposition från styrelsen
Stadgeändringar
Styrelsen yrkar på att Skoghalls IBK:s stadgar förändras på följande vis:

Ändring av Paragraf 10 - Medlemskap
Ta bort följande tillägg:
"Den som ansöker om medlemskap i Skoghalls IBK Utveckling (organisationsnummer 802458–9098)
blir även medlem i Skoghalls IBK, och vice versa."
Motiv:
Enligt Riksidrottsförbundet (föreningsdemokrati) så får det inte förekomma automatiskt
medlemskap.
På årsmötet tar vi beslut om medlems och träningsavgifter. Det beslutet kompletteras med nedan
tillägg.
För de som har erlagt medlemsavgift i vår samarbetsförening Skoghalls IBK (organisationsnummer
874001–2334) och som ansöker om medlemskap till Skoghalls IBK så kommer medlemsavgiften att
vara 0kr
Skoghall 2020-05-26
Björn Haevaker
Ordförande, Skoghalls Innebandy
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Valberedningens förslag
Val av funktionärer för Skoghalls IBK Utveckling 2020–2021
Val av ordförande, 1 år

Tommy Bang, nyval

Val av styrelseledamöter, 2 år

Helena Beijerstam, omval
Madelene Engström, nyval
Anders Wahlén, nyval

Kvarstående styrelseledamöter, 1 år (ingår ej i valet, bara för information):
Hans Lundström
Lena Larsson
Ulf Larsson

Val av suppleanter, med för dem fastställd turordning, 1 år
1. Martin Olander, nyval
2. Mathias Ingvarsson, nyval

Val av revisorer jämte suppleanter, 1 år
Linus Haaja
Gunnar Bonté

Val av ledamöter i valberedningen, 1 år
Åsa Backlund, ordförande, nyval
Anna Persson, nyval
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