SKOGHALLS INNEBANDY
Årsmöte Skoghalls IBK
17 juni 2020
Årsmöteshandlingar

Innehållsförteckning
Dagordning .............................................................................................................................................. 4
Verksamhetsberättelse 2019/20 Skoghalls Innebandyklubb .................................................................. 5
Det sportsliga ....................................................................................................................................... 5
Seriespel .............................................................................................................................................. 5
Träningar.............................................................................................................................................. 5
Arrangemang ....................................................................................................................................... 6
Utbildning ............................................................................................................................................ 6
Medlemmar ......................................................................................................................................... 6
Kansli.................................................................................................................................................... 6
Ekonomi ............................................................................................................................................... 7
Övrigt ................................................................................................................................................... 7
Förvaltningsberättelse............................................................................................................................. 8
Resultaträkning ................................................................................................................................... 8
Balansräkning ...................................................................................................................................... 8
Balansräkning ...................................................................................................................................... 9
Noter ................................................................................................................................................... 9
Styrelsens Budgetförslag för 2020/21 ................................................................................................... 11
Föregående års budget ..................................................................................................................... 11
Styrelsens förslag till budget 2020/21............................................................................................... 11
Medlems- och Träningsavgifter............................................................................................................. 12
Licensiering ........................................................................................................................................ 12
Medlemsavgift ................................................................................................................................... 12
Träningsavgift .................................................................................................................................... 12
Familjeregel ....................................................................................................................................... 12
Verksamhetsplan ................................................................................................................................... 13
Verksamhetsidé ................................................................................................................................. 13
Värdegrund ........................................................................................................................................ 13
Vision ................................................................................................................................................. 13
Mission .............................................................................................................................................. 13
Mål 2020/21 ...................................................................................................................................... 14
Verksamhet 2020/21 ......................................................................................................................... 14
Organisation ...................................................................................................................................... 15
Ekonomiassistent .............................................................................................................................. 15
Kansliadministration och Arrangeman .............................................................................................. 15
Marknadsansvarig ............................................................................................................................. 15

Kioskansvarig ..................................................................................................................................... 15
Sportgrupper ..................................................................................................................................... 15
Sekreterare ........................................................................................................................................ 16
Kassör ................................................................................................................................................ 16
Proposition ............................................................................................................................................ 17
Ändring av Paragraf 10 - Medlemskap .............................................................................................. 17

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 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

Verksamhetsberättelse 2019/20
Skoghalls Innebandyklubb
Det sportsliga
Skoghalls IBK representationslag har under säsongen spelat i Div 1 Västra Herr samt i SSL
Dam. Vi har dessutom haft Leka innebandyverksamhet för pojkar och flickor 6 år.
Under säsongen har dessutom samarbete skett med vår samarbetsförening Skoghall IBK
Utveckling som i sin tur har haft verksamhet från ungdom 7år upp till senior Herr/Dam Div 2.
Samarbetet har i huvudsak bestått av spelarutveckling från Skoghalls IBK Utvecklings junior,
JAS och Div 2 lag. I huvudsak har det handlat om att erbjuda deras spelare möjlighet att
träna med våra representationslag. Samarbetet har även gällt för matcher där våra spelare
med rätt ålder ingått i Skoghalls IBK Utvecklings JAS-lag och några från deras Div 2 lag har
spelat matcher med våra representationslag.

Seriespel
Vårt damlag startade säsongen som nykomlingar i SSL. Truppen som skulle anta utmaningen
var till stor del samma som hade vunnit kvalet och därmed kvalificerat oss till SSL. Ganska
tidigt i säsongen så kunde vi konstatera att nivån på spelet var högre och motståndarna
mycket bättre än i Allsvenskan.
Laget gjorde många bra insatser men hade inte flytet att vinna tillräckligt många av ”måste
matcherna” för att kunna säkra ett nytt kontrakt.
Till nästa säsong får våra damer starta i Allsvenskan och det råder inget tvivel om att
revanschlustan finns för att åter ta sig till den högsta serienivån SSL.
Vårt herrlag hade denna säsong placerats i Herrar Div 1 Västra med en del nya lag ifrån
Göteborgstrakten. Trots många nya lag så var vårt herrlag tippat att placera sig topp 4 och
därmed få möjligheten att få spela kval till Allsvenskan.
Första halvan av säsongen präglades av många ojämna insatser men efter juluppehållet
började spelet stämma och laget kunde tidigt säkra topp 4 placeringen.
Med 3 omgångar kvar var laget i praktiken klar för andraplatsen efter omutliga FBC Lerum
(som bara hade förlorat en match under säsongen, seriepremiären mot oss).
Tyvärr avslutade Corona säsongen och playoff till Allsvenskan fick ställas in. FBC Lerum som
vann serien fick platsen till Allsvenskan och herrarna får göra ett nytt försök till nästa
säsong.

Träningar
Våra lag har genomfört mer än 250 träningstillfällen, De flesta av dem i Hammarö Arena men
många träningar genomförs under försäsong och även under säsong som fys utomhus.
Vi har under säsongen varit ca 40 A-licenserade seniorspelare och 65 ungdomar som spelat
föreningen.
För att få vår träningsverksamhet att fungera har det engagerats ca 20 ledare under
säsongen.

Under säsongen har sportgruppen utvecklats och är nu gemensam förr herr och dam.
Sportgruppen består av 7st.

Arrangemang
Vår arrangemangsgrupp och dess matchvärdar har utvecklat arrangemangen kring våra
hemmamatcher till en nivå som få föreningar kan mäta sig med. Allt från ett fungerande
biljettsystem, professionellt bemötande och väl fungerande sekretariat till videorepriser på
vår LED-skärm och ungdomshejarklack. Många av våra matcher har även haft
sidoarrangemang anordnat av våra matchsponsorer.
Vi har genomfört en föreningsdag tillsammans med vår samarbetsförening Skoghalls IBK
Utveckling med aktiviteter för medlemmarna i Hammarö Arena. Våra seniorspelare spelade
discoinnebandy med ungdomsspelare. I samband med föreningsdagen genomfördes även
andra aktiviteter såsom skapa pärlband (#viärskoghall) och roliga innebandyutmaningar.
Under sommaren 2019 så genomfördes Skoghalls Innebandycamp med ca 70st deltagare
som fick utveckla sitt innebandykunnande med hjälp av ledare från våra seniorlag.
Tyvärr var vi tvungna att ställa in Hammaröcupen på grund av Corona och de riktlinjer för
sammankomster som RF och FHM hade gått ut med. Cupen hade ca 90 anmälda lag vilket
var ett nytt rekord för cupen. Bara att ta nya tag och fortsätta att utveckla cupen till att bli
Värmlands bästa och roligaste barn/ungdomscup.

Utbildning
Våra nya ledare i ”Leka innebandy” (6-årsverksamheten) har gått innebandyns
grundutbildning för ledare hos VIBF. Vi har även haft introduktionsutbildningar och
stöttande verksamhet kring de uppstartade lagen som samordnas av Sportgrupp ungdom
från vår samarbetsförening.

Medlemmar
Under säsongen har vi varit 120st medlemmar.

Kansli
Vårt kansli har bestått av kanslichef Markus Linryd (anställd till 60%) och marknadschef Jonas
Kruse (anställd till 50%) samt inköpt ekonomitjänst på 20%.
Avseende kansliarbete såsom:
• Match och träningsplanering
• Domartillsättning,
• Kontakt gentemot Värmlandsidrotten, Värmlands IBF och Svenska IBF
• Hantering av vår innebandyverksamhet i Hammarö Arena
• Inköp av material
• Kioskverksamhet
• Ekonomi
• Marknad och sponsring
så har ca 75% av verksamheten varit gentemot vår samarbetsförening Skoghalls IBK
Utveckling.

Samarbetet har hanterats ekonomiskt utifrån avtalet mellan föreningarna.
Kansliverksamheten har fungerat mycket bra under säsongen och det märks att de tidigare
framtagna rutinerna såsom årshjul och kansliuppföljning har gett effekt.
När det gäller marknad och sponsring så har det under säsongen skapats många bra fleråriga
avtal med samarbetspartner. Vi har bl.a inför säsongen förnyat vårt materialsponsoravtal
med Stadium, Adidas och Fatpipe och på slutet slutit ett mycket förmånligt avtal med STC
som föreningens gympartner. Utan våra sponsorer så hade vi haft mycket svårt att driva vår
elitverksamhet och att vi denna säsong slog intäktsrekord är mycket glädjande.
På grund av Corona och direkt avslutat verksamhet så var styrelsen tvungna att
korttidspermittera kanslipersonalen från april till augusti.
Ekonomitjänsten som vi köper från IFK Skoghall har fungerat mycket bra även denna säsong.
Utan den servicen skulle styrelsens kassör inte kunna göra den ekonomiska uppföljningen
som vi behöver föra att kunna fatta beslut om investeringar och satsningar både för vår
sportsliga ambitionsnivå men också övrig verksamhet.

Ekonomi
Under 2018/19 så gjorde Skoghalls IBK en vinst på 22 tkr och i år en vinst på 102 tkr. Tack
vare ett gediget arbete under föregående säsong så har föreningen kunnat förvalta
ekonomin på ett bra sätt och kunnat följa upp de nya stadgar som infördes till denna
säsong.
Vi har haft ett bra ekonomiskt flöde genom hela säsongen och vi kan nu se efter två bättre år
vad som behövs för att kunna driva vår verksamhet. Intäkter och kostnader följer varandra
på ett bra sätt.
Ekonomitjänsten som vi köper från IFK Skoghall har fungerat mycket bra även denna säsong.
Utan den servicen skulle styrelsens kassör inte kunna göra den ekonomiska uppföljningen
som vi behöver föra att kunna fatta beslut om investeringar och satsningar både för vår
sportsliga ambitionsnivå men också övrig verksamhet.

Övrigt
Skoghalls Innebandyklubb Utveckling finns på nätet på adressen
www.skoghallsinnebandy.se
Skoghalls Innebandyklubb har ett instagramkonto som ni följer på
https://www.instagram.com/skoghallsinnebandy/

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 styrelsemöten och informella
träffar under verksamhetsåret.
Föreningens räkenskaper:
Föreningens räkenskaper och revisorernas berättelse bifogas verksamhetsberättelsen.

Björn Haevaker
Ordförande Skoghalls Innebandyklubb

Förvaltningsberättelse
2019-05-01
-2020-04-30

2018-05-01
-2019-04-30

96 488
1 237 078
276 318
1 183 858
290 000
3 083 742

811 360
587 332
254 657
1 442 004
278 400
3 373 753

-1 027 751
-1 029 720
-920 489
-2 977 960
105 782

-1 042 156
-1 411 082
-894 010
-3 347 248
26 505

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-3 599
102 183

-3 974
22 531

Resultat före skatt

102 183

22 531

Årets resultat

102 184

22 532

2020-04-30

2019-04-30

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

122 332
3 816
336 732
462 880

2 200
3 836
93 396
99 432

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

327 505
327 505
790 385

457 004
457 004
556 436

SUMMA TILLGÅNGAR

790 385

556 436

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Balansräkning

Not

Not 1
Not 2
Not 3

Not 4

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Not

Balansräkning

2020-04-30

2019-04-30

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

317 432
102 184
419 616

294 900
22 532
317 432

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

124 089
71 991
174 688
370 768

68 807
98 331
71 866
239 004

790 384

556 436

Not 5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter
Not 1 Gåvor
Sponsorintäkter samt erhållen bonus
Not 2 Nettoomsättning
Publikintäkter, kioskförsäljning, camp, cup samt försäljning bingolotto
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Administrativa tjänster
Not 4 Handelsvaror
Inköp Kiosk och material
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Hammarö den 9 juni 2020

Björn Haevaker
Styrelsens ordförande

Hans Lundström

Lena Larsson

Ulf Larsson

Helena Beijerstam

Åsa Backlund

Anna Persson

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den

juni 2020

Styrelsens Budgetförslag för 2020/21
Föregående års budget
Under säsong 2018/2019 genomfördes en rad olika åtgärder för att stärka upp föreningens ekonomi
och fortsätta uppbyggnaden av det egna kapital som försvann under 2017/18.
Rutiner och strukturer togs fram, ekonomisk uppföljning och kontroll ökade.
Ekonomiassistenttjänster som köps in för att sköta bokföringen. Anställ personal på halvtid som
sköter kansliärenden samt en marknadschef på halvtid som hanterar sponsorer och reklamintäkter.
Under den gångna säsongen 2019/2020 så var styrelsen uppdrag att fortsätta uppbyggnaden samt
förvalta de rad av åtgärder som vidtogs under 2018/2019.
En budget var satt för att klara av den nya situationen med ett representationslag i den högsta ligan
och även generera ett positivt resultat.
• Uppföljning av representationslagens budgetar har presenterats vid varje styrelsemöte.
• Fokus att befästa och förbättra redan implementerande rutiner.
• Under våren slog Covid-19 till och en rad olika åtgärder fick vidtas för att hålla ner
kostnaderna då intäkterna minskade drastiskt.

Styrelsens förslag till budget 2020/21
Vi stryker innebandy-campen pga Covid -19.
Resekostnader och logi minskar då damerna inte spelar i SSL.
Vi bibehåller den verksam vi har i övrigt.
Se budget, bilaga
Fokus kommer att ligga på att befästa och förbättra redan implementerade rutiner.

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 Utveckling
(organisationsnummer 802458-9098) och som ansöker om medlemskap till Skoghalls IBK 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

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!

Mål 2020/21
Våra mål för säsongen är att:
•
•
•
•

Damernas representationslag kvalar till SSL.
Herrarnas representationslag skall nå kvalspel till Allsvenskan.
Identifiera och skapa nya förutsättningar för att hitta nya intäktskällor till föreningen.
Etablera och förbättra en ny föreningsorganisation och dess rutiner.

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

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.

Organisation
Ekonomiassistent
Denna tjänst köps in av extern part. I tjänsten ingår bokföring, betalning av fakturor, skickande av
fakturor, hantering av licensiering av spelare etc.
Ekonomiassistenten rapporterar till föreningens kassör som är huvudansvarig för att denna tjänst
fungerar som den ska, samt är den som attesterar fakturor, arvodesutbetalningar, löneutbetalningar
etc.

Kansliadministration och Arrangemang
Denna tjänst utförs av en deltidsanställd (60%) person som har till uppgift att tillse att kansliet
fungerar och ger bra service åt föreningens medlemmar.
Tjänsten omfattar även att arrangera innebandycamp, målvaktscamp, Hammaröcupen samt andra
arrangemang som syftar till att öka intresset för föreningen - både av presumtiva nya medlemmar
och av sponsorer.
Den anställde rapporterar kontinuerligt till styrelsens utsedde kontaktperson.

Marknadsansvarig
Denna tjänst utförs av en halvtidsanställd person som har till uppgift att maximera intäkterna från
existerade och tillkommande sponsorer.
Marknadsansvarig jobbar tillsammans med marknadsgruppen.
Marknadsansvarig rapporterar kontinuerligt till styrelsens utsedde kontaktperson.

Kioskansvarig
Denna tjänst utförs av en av föreningen utsedd person. Tjänsten omfattar att driva
kioskverksamheten på ett optimalt sätt i syfte att generera så stor intäkt till föreningen som möjligt.
Verksamheten skall bedrivas enligt lagar och förordningar, ex vis miljöförvaltningens krav.

Sportgrupper
Föreningen har tre sportgrupper – Dam, Herr och Ungdom – vilka bemannas av personer inom
föreningen och som skall rapportera till styrelsen med jämna intervaller.

Sportgruppcheferna ansvarar för att tilldelad budget hålls och rapporterar ekonomisk status inför
varje styrelsemöte.

Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för att föreningens dokument – avtal, protokoll etc – hålls lagrade på ett
beständigt och organiserat sätt.
Sekreteraren ansvarar för kallelse till styrelsemöten och att underlag skickas ut i god tid för
styrelseledamöternas påseende.

Kassör
Kassören har till uppgift att säkerställa att vi har god ordning på ekonomiredovisningen - främst
genom uppföljning och kontroll av den inköpta ekonomitjänsten.
Kassören tillser att det finns ekonomiska underlag och prognoser till samtliga styrelsemöten.
Kassören är den som attesterar alla fakturor, löneutbetalningar, utlägg, reseersättningar m m.

Proposition
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 Utveckling
(organisationsnummer 802458–9098) och som ansöker om medlemskap till Skoghalls IBK så kommer
medlemsavgiften att vara 0kr
Skoghall 2020-05-26
Björn Haevaker
Ordförande, Skoghalls Innebandy

