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Kanslipersonal
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(t.o.m 991030)
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Antal medlemsföreningar
Vid slutet av verksamhetsåret fanns det 102 innebandyföreningar i Skåne.
91 av dessa deltog i seriespel. Tillsammans fanns i dessa föreningar 8972
licensierade spelare.

Antal lag i seriespel
Under året har 459 lag deltagit i Skånes IBFs seriespel samt 30 lag har
deltagit i samadministrationen (dvs de serier som Skånes IBF administrerar
åt Svenska Innebandyförbundet). Totalt antal serier var under säsongen 53
st.
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Ordföranden har ordet
Inför verksamhetsåret 99/00 byttes i princip hela Skånes
Innebandyförbunds organisation ut. En helt ny styrelse sattes att leda en
organisation där samtliga var nya eller hade fått nya roller. Under ett visst
mått av kaos bestämde vi oss ändå för att utnyttja tillfället till att genomföra
en hel del förändringar i verksamheten jämfört med tidigare verksamhetsår.
Valet stod mellan att spela säkert och något defensivt eller att satsa fullt ut
på förändring och förnyelse. Styrelsen var, tillsammans med kansliet, enig
om det senare alternativet.
Under en intensiv sommarhelg på Frostavallen samlades en stor del av
organisationen för att planera verksamheten inför det nya året. Agendan
gick ut på att förändra det faktum att det saknades mål och framtidsvisioner
för skånsk innebandy. Vi hade en känsla av att verksamheten rullade på, år
efter år, utan att styras i en given riktning. Detta bestämde vi oss för att
försöka ändra på.
Vi formulerade ett antal framtidsvisioner för skånsk innebandy och utifrån
dessa sattes sedan målen för verksamheten under året. Vi ansåg att de mål
som formulerades var högt satta och vi var förmodligen många som trodde
att det skulle bli svårt att uppnå dem.
Ett knappt år efteråt när verksamheten under året skall sammanfattas
känns det därför oerhört skönt att kunna skriva att vi faktiskt har uppnått
samtliga huvudmålsättningar för verksamhetsåret 99/00. Dessutom har
organisationen kommit längre än planerat i arbetet med att förverkliga våra
långtidsvisioner.
Vad har Skånes Innebandyförbund uträttat?
Föreningsutveckling
En av de viktigaste uppgifterna för Skånes Innebandyförbund de närmaste
åren är att satsa på föreningsutveckling. För att ta upp kampen med de
etablerade klubbarna på elitnivå är det absolut nödvändigt att stärka
organisationerna och höja utbildningsnivån i de skånska föreningarna. Lika
nödvändig är föreningsutvecklingen ur bredd- och dam perspektiv. För att
möta konkurrensen från TV-soffan, från andra idrotter och för att behålla
tjejerna inom innebandyn måste vi satsa hårt på att stärka föreningarna och
öka kunskapen hos våra ledare.
För att uppnå detta har vi påbörjat en strävan mot att få en bättre dialog
med föreningarna. I detta syfte genomfördes serieträffarna i höstas på fyra
olika orter i Skåne. Vidare har vi genomfört tre föreningsutvecklingsträffar
(Från liten till stor) på tre olika orter. Dessutom har vår
utvecklingskonsulent Marcus Holm genomfört ett antal föreningsbesök hos
intresserade klubbar i distriktet. Syftet med föreningsbesöken har varit att få
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klubbarna att själva börja arbeta med föreningsutveckling i samarbete med
Skånes Innebandyförbund och SISU.
Det är för tidigt att säga hur resultatet av arbetet har utfallit, dock kan det
nämnas att vi i skrivande stund är på god väg att uppnå vår uppsatta mål.
Ordförandekonferens
För att ytterligare göra föreningarna delaktiga i utvecklingen av skånsk
innebandy genomfördes Skånes första ordförandekonferens under våren
2000. Träffen var mycket givande och kommer att leda till en fortsatt dialog
mellan Skånes Innebandyförbund och dess föreningar. Det enda negativa
som kan sägas om konferensen är att deltagarantalet var alldeles för lågt. Vi
skulle vilja se att fler föreningar tar chansen att vara med och påverka
framtiden.
Breddläger
Söndagen den 16 april 2000 genomfördes Skånes första breddläger för
innebandysatsande 14-åringar. Syftet med lägret var att samla ihop unga
talanger från hela Skåne, låta dem träffa likasinnade och att utbilda dem.
Under lägret genomfördes såväl praktikpass som teoretisk utbildning.
Utfallet av lägret har varit mycket positivt.
Etablera innebandy inom skånsk idrott
Under året har en satsning gjorts på att närma oss övriga idrotter i Skåne.
Sedan tidigare var det beslutat att Skånes Innebandyförbund skulle flytta in
i Idrottens hus i Malmö under våren 2000. Efter vissa besvär har flytten
genomförts och vi har på ett mycket positivt sätt blivit mottagna av Skånes
IF och övriga SDF som huserar i huset. Vi ser flytten som något väldigt bra
för vår fortsatta utveckling. NU ÄR VI MED I MATCHEN!
Under året har kontakter etablerats med de andra stora
bollsportsförbunden. Resultatet av detta arbete kommer vi att märka under
de kommande åren. Det har nämligen beslutats att de fem stora
bollidrotterna innebandy, fotboll, ishockey, handboll och basket skall börja
samarbeta inom olika områden. Hur samarbetet skall ske är inte i detalj
utarbetat. Hittills har mötena endast skett på ordförandenivå. Under
september skall nästa träff ske med fler inblandade från respektive förbund.
Vi ser stora möjligheter för innebandyns utveckling i samarbetet med de
äldre och mer erfarna idrotterna. Samarbetet är historiskt inom skånsk
lagidrott. Det skall bli väldigt spännande att se vad detta kan ge till vår
organisation!
Thomas Önnevik sitter sedan ett år i styrelsen för SISU-Skåne. Som grädde
på moset har nu också vår vice ordförande Angelika Persson blivit invald i
styrelsen för Skånes Idrottsförbund. Det har varit en outtalad målsättning
att få in en representant i Skånes IF: s styrelse för att bättre kunna profilera
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innebandyn bland beslutsfattare och politiker. Jag trodde att detta projekt
skulle ta fem år, det gick på ett.
Organisation
Ungefär samtidigt som den nya organisationen började sitt arbete tillträdde
Martin Petersson sin nya tjänst som kanslichef. Marcus Holm hade just
anställts som utvecklingskonsulent och Jan-Olof Nilsson var på väg att
lämna skutan efter många års mycket bra arbete. Det var således inte
idrottshistoriens mest rutinerade samling människor som fick uppdraget att
lotsa den skånska innebandyn ut ur ett sekel och in i ett nytt.
Ingrid Olsson anställdes som ny kanslist i augusti men slutade p.g.a.
familjeskäl i oktober. För att fylla luckan i organisationen tog styrelsen
beslutet att anställa Peter Dahlberg för att handha domarkontakterna och
för att sköta delar av administrationen.
Jag vill i denna verksamhetsberättelse rikta ett stort tack till vår alldeles
utomordentliga personal. Tack skall ni ha, utan er hade det aldrig gått!
Det har varit viktigt för styrelsen att jobba för att denna duktiga personal
skall stanna inom förbundet.
Vår viktigaste åtgärd har hela tiden varit att sträva efter att delegera så
mycket ansvar och befogenheter som möjligt från styrelsen till kansliet,
kommittéer och arbetsgrupper. Genom detta synsätt har styrelsen på ett
effektivare sätt kunnat inrikta sig på att angripa strategiska frågor istället för
småsaker. Det har också lett till att både personalen och folk som jobbar i de
olika kommittéerna känner större delaktighet i arbetet.
För att underlätta för framtida medarbetare och att försäkra sig om att
organisationen överlever trots avhopp från nyckelpersoner har vi under året
påbörjat ett omfattande arbete med att dokumentera all verksamhet som
bedrivs inom ramen för Skånes Innebandyförbund. När vi tillträdde fanns
inte ett ord skrivet om vilka rutiner som finns eller hur arbetet har bedrivits
tidigare.
Att från ingenting skapa en fullständig organisationsmanual är en omöjlighet
på ett år. Trots allt är arbetet igång och vi räknar med att under nästa
verksamhetsår vara färdiga med den första upplagan av manualen.
Att förbättra organisationen är ett arbete som aldrig blir färdigt. Vi ser det
som en ständig process som kräver ständiga förändringar. För tillfället är
organisationen under överseende och hur det kommer att se ut i höst är
fortfarande oklart. Klart är dock att så mycket som möjligt skall delegeras så
långt ner i organisationen som möjligt.
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Tydlighet
En ambition från styrelsen har varit att hela tiden vara tydliga och
konsekventa. Finns det regler eller föreskrifter som reglerar en viss företeelse
skall dessa regler följas. Däremot är styrelsen väldigt öppen för förslag som
syftar till att förbättra regelverket genom förändringar.
Personer och föreningar måste trots allt lära sig att det inte lönar sig att
överklaga beslut som är fattade i enlighet med det regelverk som finns idag.
Om styrelsen genom subjektivt tyckande börjar ändra på korrekt fattade
beslut från andra instanser kommer vi inom kort att befinna oss i total
upplösning.
Slutsats: Vi följer de regler som finns. Är dessa tokiga måste vi tillsammans
uppmärksamma detta och genomdriva förändringar.
Slutligen vill jag tillsammans med styrelsen passa på att tacka alla er som
har jobbat för Skånes Innebandyförbund det gångna året. Ni har gjort en
beundransvärd insats och förtjänar mycket beröm. Jag vill också tacka alla
skånska föreningar och människorna i dessa föreningar för ett oerhört
lärorikt och roligt år.
Det går inte fort men det går framåt!
Tack skall ni ha!

Jan Öhrskog
Ordförande, Skånes Innebandyförbund
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Representation
Representanter på Svenska Innebandyförbundets (SIBFs) förbundsmöte
1999 var Martin Petersson och Henrik Wetterlundh. Jan Öhrskog
representerade Skånes IBF vid Ordförandekonferensen och Vårkongressen i
mars 2000. Representanter på Skånes IFs årsstämma var Jan Öhrskog och
Angelika Persson och på SISU-Skånes distriktsstämma representerade Jan
Öhrskog och Martin Petersson. Som ordförande i valberedningen deltog
Henrik Wetterlundh i SIBFs Valberedningskonferens i januari 2000 för
Skånes IBF.
Nisse Larsson, Paula Persson och Peter Nilsson deltog vid SIBFs
ungdomskonferens hösten 1999. I augusti samt januari deltog Martin
Petersson vid samadministrationsträffar för de distrikt som administrerar
förbundsserier.
Martin Petersson, Marcus Holm och Peter Dahlberg deltog vid SIBFs SDFkonferens för anställda i februari 2000.
Marcus Holm var förbundstränarinstruktör för SIBF. Roger Carlsson, Jörgen
Lindell, Jan Öhrskog och Thomas Önnevik genomgick SIBFs
tränarinstruktörsutbildning. Daniel Ollhage, Tove Nihlberg, Henrik
Wetterlundh, Krister Åkesson, Mikael Gräntz och Martin Ollhage genomgick
SIBFs domarinstruktörsutbildning.
Henrik Olofsson och Magnus Nilsson har varit observatörer för herrrespektive damlandslaget för U19. Magnus Nilsson har även deltagit vid
U19-landslagets breddläger på Bosön under våren 2000.
Marina Persson (LUGI IK), Juliana Jönsson (IBC Engelholm), Madeleine
Konstenius (IK Stanstad), Sara Simonsson (IK Stanstad) och Jenny
Lilliehöök (Kungshults IK) representerade Skåne vid U19-landslagets
breddläger för damer. Greger Andersson (Österängs IBK), Jimmy
Hermansson (Högaborgs BK), Fredrik Andersson (Tollarps IF), Johan
Eriksson (IK Stanstad), Karl-Johan Nilsson (Willands IBK) och Mattias
Andersson (VV84 SK) representerade Skåne vid herrarnas motsvarande
breddläger.
Martin Andersson, Magnus Dandanell, Mikael Gräntz, Anders Jaenson, Lars
Jönsson, Peter Nilsson, Daniel Ollhage, Martin Ollhage, Stefan Olsson, Leif
Plume och William Storey var förbundsdomare under året.
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Förbundets ekonomi
Skånes Innebandyförbund gick detta verksamhetsåret med ett överskott på
28867 kr.
Trots att kapitalet är ca 500 000 kr, vill styrelsen poängtera vikten av en god
ekonomi. Det är viktigt att man hela tiden har ekonomin under god uppsikt.
Under nästa verksamhetsår ska man försöka starta upp en marknadsgrupp
som ska dra upp riktlinjer för hur Skånes IBF i framtiden kan öka
intäkterna.
För övrigt hänvisas till balans och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.

Damutvecklingskommittén
DUK har under verksamhetsåret arrangerat följande utbildningar eller
seminarier direkt riktat till tjejer eller tjejledare:
I maj månad inleddes en damdomarutbildning. 9 tjejer avslutade kursen
som avslutades precis innan seriespelet för säsongen 99/00 startade.
I början av säsongen hade Flickor 16-målvakter och dess tränare den stora
möjligheten att få speciell målvaktsutbildning. Utbildningen hölls av f.d
landslagsmålvakten Lena Schjölin och hennes målvaktstränare Johan
Fredriksson. Utbildningen blev en succé även om deltagarantalet inte var så
stort.
I slutet av säsongen hölls ett seminarie i ”tjejer på arenan” på kansliet i
Lund. En mycket lyckad kväll med glädjande stort deltagarantal.
Verksamheten för den gångna säsongen har varit lyckosam. Till kommande
säsong önskas dock ett större deltagarantal vid våra arrangemang.

Disciplingruppen
Disciplingruppen har bestått av tre st ledamöter. Av dessa tre valde man att
rekrytera en juristutbildad ordförande.
Disciplingruppen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Man har behandlat 28 olika ärenden. Detta är en radikal minskning från
föregående år (41 ärenden säsongen 98/99, 49 ärenden 97/98 och 54
ärenden 96/97). Vår förhoppning är antalet skall fortsätta att minska till
nästa säsong.
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Påföljderna har varit från tillrättavisning upp till 8 seriematchers
avstängning. Ärenden har bestått av 15 st fall seniorer, 10 fall juniorer, 2 fall
ledare och 1 fall har avskrivits.

Distriktslagsgruppen
Distriktslagsgruppens uppgift under sitt första år har varit att sanera
ekonomin för distriktslagen samt att göra ett nytt upplägg för våra skånelag
inför framtiden.
DIG har under säsongen haft 5 protokollförda möten.
SKIBF har haft stora framgångar under säsongens SM-spel trots en något
turbulent säsong. F 16 tog SM-silver och både DJ18 och P 16 blev hedrande
3:or.
DJ18
Ledarna har varit Håkan Lindberg, Jörgen Lindell och Stefan Lidén. Truppen
som åkte iväg till SM bestod efter bantningar av 17 spelare. I gruppspelet
mötte man Stockholm (7-2), Örebro (11-1), Värmland (2-3) och Göteborg (31). I kvartsfinalen slogs Stockholm ut (4-3 efter straffar). I semifinalen föll
man mot Västmanland (3-5) och slutade därmed på en 3:e plats.
HJ18
HJ18 har haft en turbulent säsong med ett par ledaravhopp strax före SMslutspelet. Endast Roger Persson blev kvar av den ursprungliga trion. Henrik
Olofsson och Christian Berglund blixtinkallades för att ersätta. Man åkte
upp till Sävsjö med 17-manna trupp. Tyvärr åkte Skåne ut redan i
gruppspelet efter förluster mot Örebro (3-4) och Uppland (2-4), oavgjort mot
Östergötland (3-3) och en seger mot Västmanland (13-2).
F16
Ledare för F 16 har varit Stefan Persson, Martin Nordlöf, Jonas Ask och
Maria Wallin. Till SM åkte man med en 19 tjejer stark trupp.
Upplandssäventyret slutade med att skånetjejerna tog SM-silver!
I gruppspelet besegrades Västergötland (3-2) och Örebro (2-0), i kvartsfinalen
slogs Västmanland ut (5-1), semifinalen slutade med att Uppland (6-4)
besegrades och slutligen i finalen blev tyvärr Värmland för svåra (2-4).
P16
Ledare för P 16 har varit Vidar Jonsson, Marcus Malmsten och Christian
Berglund. Man åkte till Uppsala med 18 st spelare. Upplandsäventyret
slutade med en hedrande 3:e plats. I gruppspelet betingades Värmland (4-2),
Bohuslän-Dal (10-1) och Dalarna (8-1). I kvartsfinalen vann man över
Södermanland (4-1) och slutligen i semifinalen förlorade Skåne över
Stockholm (2-4).
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Domarkommittén
DK har under verksamhetsåret haft 8 st möten varav 6 telefonmöte. DK har
haft följande sammansättning:
Ordförande
Södra zonen
Nordvästra zonen
Nordöstra zonen

Krister Åkesson
Johnny Björnsson
Stefan Olsson
Ted Jönsson

Adjungerad har varit Ingrid Olsson till 991030 och Peter Dahlberg från
991201.
Distriktet har utbildat följande antal domare under säsongen 99/00:
Förbundsdomare:
Steg 3-domare:
Steg 2-domare:
Steg 1-domare:
Steg 0-domare:

12 st
32 st
74 st
90 st
182 st

Domartillsättningen har varit uppdelad i tre perioder och skötts av Martin
Petersson, Krister Åkesson och Peter Dahlberg. Totalt har 1932 matcher
tillsatts. Återbudstillsättningen har skötts av kansliet förutom de sena
återbuden som Martin Petersson, Henrik Wetterlundh, Krister Åkesson och
Stefan Olsson i olika perioder ansvarat för.
Matchinstruktörsverksamheten påbörjades genom att 10 tilltänkta
matchinstruktörer utbildades under två dagar i juli. Trots att endast hälften
av dessa utfört observationer har fler observationer än tidigare säsonger
genomförts, även om varken DK eller domarna är tillfredställda med antalet.
Under hösten startades en fadderverksamhet för steg 1-domare upp, för att
dessa domare inte ska känna sig utelämnade under de första uppdragen i
SKIBFs regi.
Till årets domarpar har Henrik Wetterlundh/Kristian Jönsson utsetts. Detta
par har även nominerats till förbundsdomare.
DK har tagit fram en ny domarstege med fler steg och denna har redan
tillämpats i klassificeringen inför nästa säsong.
DK har även inlett en undersökning av effekterna av att ta bort
domartvånget. Detta arbete är dock inte avslutat.
Som sammanfattning konstaterar DK att domarna har närmat sig i avseende
på bedömningsnivå vilket är en av de viktigaste uppgifterna för utveckling av
domarna.
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Tävlingskommittén
TK har under året haft 18 protokollförda möten. Ett har hållits på kansliet i
Lund samt ett i Osby medan övriga 16 har varit telefonmöten.
Under säsongen har TK arbetat fram förslag på förändringar i
tävlingsföreskrifterna framför allt för att försöka anpassa dessa för ”dagens
innebandy”.
TK har under året arrangerat DM för junior/ungdomslag som en turnering
efter seriespelet. För seniorlagen valde man att spela under säsongen i
cupform.
I förbundsserierna i år spelade Högaborg/Viskan BK och Ramlösa IBK i div 1
för herrar. IBC Engelholm, LUGI IK och Husie IF deltog i div 1 för damer.
IBC Engelholm och IBK Osby deltog i div 2 för herrar.
00/01 kommer LUGI IK spela i elitserien för damer. Högaborg/Ramlösa IB
kommer att spela i div 1 för herrar. Dessa båda föreningar har inför nästa
säsong valt att gå samman till en förening. IBC Engelholm, IBK Osby och
Husie IF kommer att spela div 1 för damer och IBC Engelholm, IBK Osby,
LUGI IK och Österängs IBK i div 2 för herrar.
För distriktsserier och DM se tabeller och resultat sist i
verksamhetsberättelsen

Ungdomskommittén
UDKs uppgift har varit att utveckla ungdomsinnebandyn med inriktning mot
både bredd och elit. Elitverksamheten har bedrivits av Distriktslagsgruppen
(DG) som lydigt under UDK.
UDK har genomfört sju protokollförda möten under verksamhetsåret. UDK
har arbetat fram förslag för start av Poolspel, en ny spelform i SKIBFs
tävlingsverksamhet. Denna inleds kommande säsong. Ungdomskommittén
har även tagit fram förslag till förändringar i tävlingsbestämmelser och
tävlingsföreskrifter. Syftet har varit att, 1 underlätta för utvecklingen av
flickinnebandyn, 2 underlätta för föreningar med flera lag i samma klass.
Förslaget att utöka ungdomsklasserna genomförs kommande säsong. UDK
har också inlett arbetet med införande av en ledarlicens för ungdomsledare.

14

Utbildningskommittén
Det har genomförts 21 st domarkurser under säsongen (12 st steg 0, 3 st
steg 1, 1 st steg 2:1, 2 st steg 2:2, 1 st 3:1, 1 st steg 3:2 och 1 st
damdomarkurs). Utöver dessa utbildningar har även uppföljningskurser
genomförts för de domare som missat att anmäla sig.
Tränarkurser block 1 och block 2:1 har genomförts under året. Däremot har
block 2:2 ställts in p.g.a för få anmälningar. Nytt för säsongen var att en ny
ungdomsledarutbildning (UL 1) introducerades både inom SKIBF och som
studiecirkel i föreningen.
Kursutvärderingens sammanställning visar att domar- och tränarkurserna
varit lyckade och generellt motsvarar deltagarnas förväntningar.
UTK har lyckats utöka instruktörsstaben för att kunna tillgodose nästa
säsongs utbildningsverksamhet.
Under seriträffarna har utbildning fått stort utrymme. Säsongen 99/00
genomfördes dessa vi fyra tillfällen och utspridda i distriktet för att nå så
många föreningar som möjligt. Gensvaret från föreningarna har varit
övervägande positivt.
Föreningsutveckling har påbörjats i form av ”från liten till stor” som lockar
ett stort antal föreningar till organisationsfrågor. Tre kostnadsfria träffar har
genomförts med gott resultat. Deltagande föreningar har varit intresserade
och diskussionsvilliga. Även föreningsbesök har genomförts (15 st) för att se
över utvecklingsmöjligheterna i föreningen. Utöver dessa besök har även
samarbetet med SISU resulterat i att SISU-konsulenter besökt
innebandyföreningar i distriktet.
UTK har också etablerat ett nära samarbete med SISU och startat upp ett
stort antal studiecirklar i distriktet. Då SISUs kalenderår inte är avslutat får
UTK sitt verkliga resultat i januari år 2001. Målsättningen var 3000
studietimmar och detta är fortfarande möjligt att nå.
Nytt för säsongen var det breddläger som genomfördes över en dag i april för
U 14 spelare. Lägret arrangerades i utbildningssyfte och hade 12
kompetenta utbildare. Resultatet blev 65 uppskattande ungdomsspelare.
UTK har bistått distriktslagsspelarna med utbildning i form av kost och tjejer
på arenan.
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Kansliet
Kansliet har på styrelsens uppdrag, administrerat och skött förbundets
löpande verksamhet. Våra lokaler är fr.o.m 000401 belägna på
Fagerstagatan 1 B i Malmö. Under perioden 990901-991030 var Ingrid
Olsson anställd på heltid. 991201 anställdes Peter Dahlberg och ersatte
därmed Ingrid Olssons tjänst. Marcus Holm anställdes 990601 som
utbildningskonsulent och är fr.o.m 991201 fast anställd. Marin Petersson
har arbetat som kanslichef under hela verksamhetsåret. 990802 slutade
Jan-Olof Nilsson efter sex års anställning på Skånes IBF. Vi vill passa på att
tacka Jan-Olof för hans insatser för förbundet och önska honom lycka till i
framtiden.

Malmö i maj 2000

Jan Öhrskog
Ordförande

Angelika Persson
Vice ordförande

Anders Wembe
Kassör

Åsa Simonsson
Sekreterare

Kjell-Arne Nilsson
Ledamot

Björn Olsson
Ledamot
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Bokslut
Skånes Innebandyförbund
Resultaträkning 30 april 2000
2000.04.30

1999.05.01-

Intäkter
Anmälningsavgifter serie
Anmälningsavgifter DM
Årsavgifter föreningar
Tävlingsavgifter
Intäkter försäljning
Intäkter UDK
Kurser tränare
Hotellintäkter tränarkurser
Kurser domare
Bidrag Skånes IF
Bidrag Svenska IBF
SISU
Bidrag Polhemsskolan
Sponsorer
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

Budget 99-00
931 000
100 000
100 000
100 000
0
84 000
200 000
0
245 000
163 000
410 000
40000
25000
35000
5000
43000
2481000

Utfall 99-00
934 900
123 500
99 000
212 680
1050
114550
113 850
5280
247 850
182 330
393126
40000
25000
32000
8719:50
25022:24
2558857:24

Kostnader
Tävlingsavgifter
Anmälningsavgifter
Priser
Idrottsmaterial
Utbildningsmaterial
Kurser
Kursledarutbildning
Tränarkurser
Domarkurser
Observatörskurs
Serieträffskostnader
Möteskostnader
Löner anställda
Löner, utbildning
Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning styrelse
Löner dataansvar
Löner idrottsutöv.
Domarlön

Budget 99-00
44000
22000
46000
77000
0
64000
0
110000
105000
14000
5000
13000
604000
89000
4000
52000
5000
46500
34000

Utfall 99-00
50132
22950
41679
49129:50
26875
7691
18300
-12742
1517
8609
5403:50
13803:50
581948
109070
4500
56250
3600
26222
54685
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Semesterlön
Milersättning skattefria
Milersättning
Parkeringsavgifter
Arbetsgivaravgifter
Arbetgivaralliansen
Pensionskostnader
Löneskatt
Personalutbildning
Kanslihyra
Hallhyra
Städning
Securitas
Kontorsmaterial
Trycksaker
Domarkvitto
Kopiering
Försäkringar
Porto
Faktureringsavgift
Telefon, fax
Internetabonnemang
Mobiltelefon
Internet
Hotell
Kost
Resekostnader
Representation
Inersjör serieadm./IT
SPCS Serviceavtal
Pitney Bowes serviceavtal
Tävlingskalendern
Årsmöte
Revisor
Gåvor
Övriga kostnader
Kontoavgifter
Avskrivning
Summa kostnader
Resultat

0
160500
29500
0
270500
0
15000
0
10000
105000
28500
0
3000
35000
12000
0
50000
6000
45000
0
53000
0
0
0
45000
61000
62000
18000
10000
0
0
70000
3000
5000
0
45000
2000
43000
2521500
-40500
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24528
154961
36605
579
227901
3243
15816
3669
6750
178278
21061
3840
3684
29255
11575
16900
50850:25
5871
61714
25
53875
5689
18542
4467
109942
152698:50
75956
11104
2437
6399
2113
69106
1875
0
7011
22738:50
1681
57629
2529990:75
28866:99

Balansräkning
Tillgångar

000430

990430

Kassa
Sparbanken
WASA-Banken
Interimsfodringar
Inventarier
Avskrivningar

1743:50
216992:95
386790:90
104619:45
288140
-195132

5432
54052,23
365799:38
116938:20
271398
137503

Summa Tillgångar

803154:80

676116:81

Skulder och eget kapital
Interimsskulder

-192107

-93936

Summa

-192107

-93936

Balanserat resultat
Förra årets resultat
Årets resultat

-511657
-70523:81
-28866:99

-479894:74
-31762:26
-70523:81

Summa

803154:80

676116:81

Jan Öhrskog

Angelika Persson

Anders Wembe

Åsa Simonsson

Kjell-Arne Nilsson

Björn Olsson

Malmö i maj 2000

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Lena Krabisch
Utsedd av årsmötet

/

2000

Jan Åkerlund
Utsedd av Skånes IF
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Revisionsberättelse
för
Skånes Innebandyförbund
Vi har granskat bokslutet, räkenskaperna, protokoll och andra handlingar,
som lämnar upplysningar om förbundets verksamhet för verksamhetsåret
1999.05.01-2000.04.30.
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.

Malmö i maj 2000

Lena Krabisch
Auktoriserad revisor
utsedd av årsmötet

Jan Åkerlund, som deltagit vid
revisionen i endast begränsad
omfattning
utsedd av Skånes Idrottsförbund
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