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Skånes Innebandyförbund 
Verksamhetsberättelse 2001/2002 

  
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande Jan Öhrskog, Lund 
Vice Ordf  Thomas Önnevik, Åkarp 
Kassör  Åsa Johansson, Hässleholm 
Sekreterare Kjell-Arne Nilsson, Hjärnarp 
Ledamöter  Lars Rudbert, Malmö 

Björn Olsson, Osby 
  Lise-Lott Persson, Kristianstad 
Adjungerad Martin Petersson (anställd) 
 
Revisorer  Lena Krabisch, Eslöv 
  Paul Schannong, Staffanstorp (Utsedd av Skånes IF) 
  Christer Hansson, Staffanstorp (Suppleant) 
 
Styrelsens sammanträden 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 7 protokollförda 
sammanträden samt 2 planeringsmöten enligt nedan: 
 
Sammanträden: 
010613  Ängelholm 
010820  Malmö 
010925  Malmö 
011114  Hässleholm 
020120  Malmö 
020307  Hässleholm 
020328  (Telefonmöte) 
 
Planeringsmöte: 
010819-20  Planeringsmöte 
020119-20  Planeringsmöte 
 
 
Valberedning 
 
Rolf Johansson, ordf Löddeköpinge 
Henrik Wetterlundh Södra Sandby 
Anna Magnusson Ängelholm 
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Förbundets kommittéer 
 
Verkställande utskott  (VU) Jan Öhrskog, ordförande 
    Åsa Johansson 
    Thomas Önnevik 
 
Ekonomi-/Marknadssektionen (EMS) Lars Rudbert, ordförande 
    (fr o m 20/1-02) 
    Åsa Johansson 
    (t o m 19/1-02) 
    Jan Öhrskog 
 
Ekonomikommittén  (EK) Åsa Johansson, ordförande 
    Peter Dahlberg, adjungerad 
 
Marknadskommittén  (MK) Lars Rudbert, ordförande 
    Jan Öhrskog 
 
Utvecklingssektionen  (UVS) Åsa Johansson, ordförande 
    (fr o m 20/1-02) 
    Lise-Lott Persson 
    (t o m 19/1-02) 

Nils-Ola Nilsson 
Ulf Holst 
Kjell-Arne Nilsson 
Björn Olsson 
Andreas Johansson 
Martin Petersson, adjungerad 

 
Breddkommittén  (BK) Kjell-Arne Nilsson, ordförande 
    Anders Andersson 
    Peter Heingard 
    Susanne Lindberg 
    Kjell Linde 
 
Elitkomittén  (ELIT) Vakant, ordförande 
    Johan Schönbeck 
    Daniel Andersson 
    Håkan Lindberg 
    Martin Petersson, adjungerad 
 
Tävlingskommittén  (TK) Björn Olsson, ordförande 

Ted Jönsson 
Jörgen Carlsson 

    Peter Dahlberg, adjungerad 
 
 
 
 



 5 

Domarkommittén  (DK) Andreas Johansson, ordförande 
    Stefan Olsson 
    Joakim Andersson 
    Kristian Jönsson 
    Mikael Gräntz, adjungerad 
 
 
 
Kanslipersonal 
 
Martin Petersson (Kanslichef) 
Peter Dahlberg (Konsulent) 
 
 
 
Antal medlemsföreningar 
 
Vid slutet av verksamhetsåret fanns det 106 innebandyföreningar i Skåne. 
93 av dessa deltog i seriespel. Tillsammans fanns i dessa föreningar 9639 
licensierade spelare (inga poolspels- och 3-manna-deltagare är inräknade) 
fördelade enligt följande (parentesen anger förra säsongens siffror): 
 
 
 
Licenser: 
Totalt  9639 (8439)  + 14,2 % 
A-licens, män 2131 (2082)  +   2,3 % 
A-licens, kvinnor 554 (623)  -  11,0 % 
B-licens, pojkar 5706 (4736)  + 20,5 % 
B-licens, flickor 1248 (998)  + 25,1 % 
 
 
 
De tio största föreningarna: 
(Parentesen anger förra årets placering) 
 
1. IK Stanstad, 459 (1) 
2. Näsets IBF, 353 (14) 
3. HIBK Landskrona, 296 (5) 
4. Södra Sandby IBF, 291 (2) 
5. LUGI IK, 284 (15) 
6. IBC Engelholm, 273 (7) 
7. IBF Backalirarna, 241 (11) 
8. Husie IF, 238 (9) 
9. Gårdarike IBK, 226 (3) 
10. Åby IBK, 225 (14) 
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De tio största föreningarna (herrar/pojkar): 
(Parentesen anger förra årets placering) 
 
1. IK Stanstad, 314 (2) 
2. HIBK Landskrona, 296 (1) 
3. LUGI IK, 242 (10) 
4. Näsets IBF, 221 (27) 
5. IBF Backalirarna, 220 (6) 
6. Södra Sandby IBF, 213 (3) 
7. IBC Engelholm, 206 (7) 
8. IBK Dalby, 205 (12) 
9. Munka Ljungby IBK, 204 (25) 
10. Husie IF, 190 (14) 
 
 
 
De tio största föreningarna (damer/flickor): 
(Parentesen anger förra årets placering) 
 
1. IK Stanstad, 145 (1) 
2. DIBK Landskrona, 136 (2) 
3. Näsets IBF, 132 (6) 
4. Båstad GIF, 82 (19) 
5. Södra Sandby IBF, 78 (7) 
6. Gårdarike IBK, 68 (5) 
7. IBC Engelholm, 67 (9) 
8. Åby IBK, 66 (12) 
9. Strövelstorps IBK 53 (5) 
10. Vv-84, 52 (15) 
      Kävlinge BK, 52 (13) 
 
 
 
De tio föreningar som ökat mest (procentuellt %): 
(Gäller inte de föreningar som startat denna säsong) 
 
1. Örkelljunga IF  + 203 % 
2. IBK Österlen  + 195 % 
3. Oxie IF   + 146 % 
4. Bjärreds IBK  + 125 % 
5. Näsets IBF  + 102 % 
6. Igul IBK   + 78 % 
7. Bråhögs IBK  + 76 % 
8. LUGI IK   + 65 % 
9. Munka Ljungby IBK + 60 % 
10. Båstad GIF  + 52 % 
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Antal lag i seriespel, poolspel, 3-manna och DM 
 
Under året har Skånes IBFs tävlingsverksamhet sett ut enligt följande: 
 
Seriespel  399 
Poolspel  87 
3-manna  13 
DM  193 
 
Förbundsserier 29 (administreras åt Svenska Innebandyförbundet) 
 
Antalet serier under säsongen har varit 47. Antal poolspel 9 och 3-manna 3. 
 
Totalt sett har antalet lag varit som säsongen 2000/2001. Noterbart är att 
den kraftiga uppgången av antalet DM-lag förra säsongen inte varit en 
engångsföreteelse utan har hållit i sig den gångna säsongen. 
 
 
 
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 Förändring 
 
Maj  -  7780 - 
Juni  -  7146 - 
Juli  -  5787 - 
Augusti  -  11965 - 
September  -  19823 - 
Oktober  -  28616 - 
November  14844  30573 + 105 % 
December  17628  23935 + 36 % 
Januari  21223  28348 + 34 % 
Februari  20730  23938 + 16 % 
Mars  23509  32231 + 37 % 
April  10986  18652 + 70 % 
 
Totalt  108 920 *  238 794 + 45 % * 
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* Noterbart under säsongen 00/01 är att den nya hemsidan kom igång först 
i november månad. 
 
* Målet var en ökning med 50 %, utfallet blev en ökning med 45 %. Målet 
nåddes inte till fullo, men Skånes IBF har planer på att vidareutveckla sidan 
och vår förhoppning är att antalet besökare ökar ytterligare 
 
 
 
DM-arrangörer 
 
Under helgerna 23-24 mars och 30-31 mars arrangerades 
distriktsmästerskapet för ungdomar och juniorer. 
 
Aldrig har intresset för arrangemangen varit så stort som denna säsong. 
Totalt stod 17 föreningar som arrangörer, vilket innebar att antalet matcher 
per arrangör blev något mindre än tidigare säsonger. 
 
För första gången hölls DM-arrangörsträffar för de inblandade föreningarna. 
Syftet med dessa var 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 gjort ett fantastiskt jobb. Den 
positiva feedback som arrangörerna fått bådar gott inför framtida 
arrangemang. 
 
Skånes IBF vill rikta ett stort TACK till samtliga arrangörer och vi ser fram 
emot framtida samarbete. 
 
Följande föreningar arrangerade DM: 
 
IBF Backalirarna  IBK Dalby  Kävlinge BK 
Skurups IBK  Höganäs IBF Simrishamns IBK 
Åkarps IBF   Södra Sandby IBF Sundets IF 
Bromölla IBK  Åby IBK  Lönsboda IBK 
Hjärnarps GIF  Förslövs IF  Nosaby IBS 
IBC Engelholm  IK Stanstad 
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Året som gått 
 
Verksamhetsåret 2001/02 börjar närma sig sitt slut och jag skall försöka att 
kortfattat sammanställa några viktiga händelser från det gångna året. 
 
Inför det gångna året beslutade distriktsstyrelsen att kraftsamla på två 
prioriterade områden. Dessa var föreningsutveckling och marknad/media. 
Så har också skett och det är glädjande att konstatera att vi har påbörjat 
och utvecklat strategier och projekt för att arbeta vidare med dessa 
synnerligen viktiga områden inför framtiden. 
 
Inom området föreningsutveckling har första året av satsningen 
”Utvecklingslaget” genomförts på ett mycket positivt och för framtiden 
givande sätt. Under nästa verksamhetsår kommer satsningen att 
intensifieras och de föreningar som har genomfört år 1 kommer att beredas 
möjlighet att gå vidare till år 2. Samtidigt kommer ett antal nya föreningar 
beredas möjlighet att påbörja sitt första år i projektet. 
 
Marknad/media sektorn har länge varit eftersatt inom distriktets arbete. 
Inför det gångna året beslutades om en satsning på dessa viktiga frågor för 
sportens utveckling. Verksamheten under året har handlat mycket om att 
arbeta fram strategier för framtida satsningar på olika projekt inom området. 
För att nå resultat i form av ökad exponering i media och ökat samarbete 
med näringsliv och andra organisationer krävs en väl genomarbetad strategi 
och stor uthållighet. Långsiktighet är ett honnörsord i sammanhanget. 
 
En mycket viktig del i denna satsning är att regelbundet arrangera stora 
evenemang inom distriktet. Som en följd av detta kommer styrelsen att 
arbeta för att årligen söka landskamparrangemang och andra evenemang 
som lockar publik och skapar ett medialt intresse kring sporten. 
 
Under det senaste året har tre av fyra svenska landslag varit i Skåne på olika 
aktiviteter. 
 
Damlandslaget spelade 4-nationsturneringen i Lund i april 2002.  
 
Herrlandslaget har genomfört ett VM-uppladdningsläger i Malmö, samt 
spelat två matcher mot Högaborg Ramlösa i månadsskiftet april/maj 2002. 
 
Herrarnas U-19 landslag genomförde sitt sista läger inför VM i Tyskland i 
Staffanstorp i början av november 2001. 
 
I övrigt kan vi glädjas åt att Innebandyn i Skåne fortfarande växer. Det 
senaste året har antalet licensierade spelare ökat med över 14%. Lite smolk i 
glädjebägaren är att antalet A-licenser minskar på Damsidan.  
 
Tyvärr tappade vi vårt enda Damelitlag under våren då Lugi olyckligt åkte ur 
Elitserien. Det finns en del tecken som tyder på att vi har problem att lösa 
under de närmaste åren för att stärka Daminnebandyn i Skåne.  
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Glädjande i sammanhanget är att antalet B-licenser på flicksidan ökade med 
25% under året. Kanske ser vi en ljusning i horisonten. Det bör nämnas att 
det också har skördats sportsliga framgångar på flicksidan då IBC 
Engelholms F-16 lag nådde SM-finalen. Vidare vann Skånes Damjuniorer 
SM-guld vid distrikts-SM i Karlstad under våren. Det finns således stort 
hopp inför framtiden! 
 
På Herrsidan ser det stabilare ut än på många år. Högaborg Ramlösa klarade 
av att hålla sig kvar i Elitserien, Lugi klarade nytt kontrakt i div. 1 och IBC 
Engelholm tog klivet upp i ettan och garanterade därmed Skånederbyn i 
Herrettan till hösten. Härligt! 
 
Inom Skånes Innebandyförbunds organisation har vi haft ett ganska tungt 
år. Vår verksamhet är idag väldigt omfattande och vi har utvecklats i ett 
rasande tempo. Underbemanning, ständiga förändringar inom 
organisationen och nya och ofta komplicerade frågeställningar att ta 
ställning till har medfört att organisationen har gått på knäna. Det har varit 
en del vakanser inom organisationen och vissa nyckelpersoner har av olika 
anledningar lämnat sina uppdrag.  
 
Detta har medfört att vi under våren har genomfört en omfattande 
nyrekrytering av människor till förtroendeuppdrag inom Skånes 
Innebandyförbund. Jag vill här passa på att hälsa alla dessa hjärtligt 
välkomna till ett tufft men också mycket utvecklande och roligt arbete med 
skånsk Innebandy. 
 
Min förhoppning är att de svårigheter vi har genomlevt den sista tiden skall 
bli ett avstamp inför framtiden och vara en grund för ett fräscht, offensivt 
och nytänkande skånskt Innebandyförbund. 
 
 
Malmö i maj 2002 
 
 
 
Jan Öhrskog, Ordförande                        
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Representation 
 
Nedan personer har representerat Skånes IBF vid följande tillfällen: 
 
Jan Öhrskog, ordförande 
 
SIBFs årsmöte, juni    (Stockholm) 
Skånes IFs fadderträff, juni   (Trelleborg) 
Skånes IFs fadderträff, oktober   (Lund) 
Distriktslags-SM U15, januari   (Sundsvall) 
SIBFs ordförandekonferens, januari  (Stockholm) 
Fastigheter i Öresundsregionen, januari  (Malmö) 
Prisutdelare Dam-DM, mars   (Lund) 
SIBFs vårkongress, mars   (Borås) 
Prisutdelare Herr-DM, mars   (Ängelholm) 
Skånes IFs fadderträff, mars   (Malmö) 
Skånes IFs/SISUs distriktsstämma, april  (Lund) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
 
Thomas Önnevik, vice ordförande 
 
Skånes IFs fadderträff, juni   (Trelleborg) 
Skånes IFs fadderträff, oktober   (Lund) 
SIBFs ordförandekonferens, januari  (Stockholm) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
 
Åsa Johansson, Kassör 
 
Skånes IFs fadderträff, juni   (Trelleborg) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
 
Kjell-Arne Nilsson, sekreterare 
 
Skånes IF folkhälsofrågor, mars   (Lund) 
 
Lise-Lott Persson, ledamot 
 
Skånes IFs fadderträff, oktober   (Lund) 
 
Lars Rudbert, ledamot 
 
Skånes IFs möte om lokalhyror, september  (Malmö) 
Skånes IFs fadderträff, oktober   (Lund) 
Fastigheter i Öresundsregionen, januari  (Malmö) 
SIBFs vårkongress, mars   (Borås) 
Skånes IFs/SISUs distriktsstämma, april  (Lund) 
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Andreas Johansson, ordf. domarkommittén 
 
SIBFs DK-träff för ordförande, april  (Stockholm) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
 
Joakim Andersson, ledamot DK 
 
SIBFs regelträff, april    (Stockholm) 
 
Stefan Olsson, ledamot DK 
 
SIBFs matchinstruktörsträff, september  (Stockholm) 
 
Mikael Gräntz, adjungerad DK 
 
SIBFs matchinstruktörsträff, september  (Stockholm) 
 
Jessica Eliasson, SDF-ambassadör 
 
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, april  (Stockholm) 
 
Tobias Karlsson, SDF-ambassadör 
 
SIBFs SDF-ambassadörsutbildning, april  (Stockholm) 
 
Martin Petersson, kanslichef 
 
Idrottskonferens Malmö Högskola, maj  (Malmö) 
Riksidrottsmötet, maj    (Gävle) 
SIBFs årsmöte, juni    (Stockholm) 
Samadministrationsträff, augusti   (Stockholm) 
SIBFs knatteligamöte, december   (Göteborg) 
Distriktslags-SM U15, januari   (Sundsvall) 
Skånes IFs projekt Öresund, januari  (Bosön) 
Fastigheter i Öresundsregionen, januari  (Malmö) 
SDF-konferens, februari   (Södertälje) 
SIBFs vårkongress, mars   (Borås) 
Skånes IFs/SISUs distriktsstämma, april  (Lund) 
Distriktslags-SM J17, april   (Karlstad) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
 
Peter Dahlberg, konsulent 
 
Riksidrottsmötet, maj    (Gävle) 
Distriktslags-SM U15, januari   (Sundsvall) 
Skånes IFs projekt Öresund, januari  (Bosön) 
SDF-konferens, februari   (Södertälje) 
Distriktslags-SM J17, april   (Karlstad) 
4-nationers landskamper damer, april  (Lund) 
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Uppdrag 
 
Nedan personer har haft följande uppdrag under den gångna säsongen: 
 
Tränarinstruktörer (utbildade av SIBF) 
 
Jan Öhrskog  Lund 
Thomas Önnevik  Åkarp 
Ulf Holst   Helsingborg 
Vidar Jonsson  Stockholm 
Marcus Holm  Halmstad 
Roger Karlsson  Hässleholm 
Johan Schönbeck  Malmö 
 
Domarinstruktörer (utbildade av SIBF) 
 
Krister Åkesson  Lund 
Mikael Gräntz  Ängelholm 
Stefan Olsson  Ängelholm 
Tove Nihlberg  Lund 
Joakim Andersson  Helsingborg 
Andreas Johansson  Lund 
Henrik Wetterlundh  Södra Sandby 
 
Landslagsobservatörer (U19) 
 
Johan Schönbeck (Herr) Malmö 
Håkan Lindberg (Dam) Lund 
 
Förbundsdomare (utbildade av SIBF) 
 
Leif Plume, klass 1  Helsingborg 
Martin Andersson, klass 1 Ängelholm 
Henrik Wetterlundh, klass 2 Södra Sandby 
Kristian Jönsson, klass 2 Lund 
Mikael Gräntz, klass 2 Ängelholm 
Stefan Olsson, klass 2 Ängelholm 
Andreas Johansson, klass 2 Lund 
Jani Tamminen, klass 2 Malmö 
 
Landslagsuppdrag 
 
Tobias Blixt (Herr)  Högaborg/Ramlösa IB 
 
Daniel Hagman (U19)  Högaborg/Ramlösa IB 
Henrik Ehnberg (U19)  Röke IBK 
Jimmie Hermansson (U19) Högaborg/Ramlösa IB 
 
Caroline Böcker (U19)  IBC Engelholm 
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Övriga uppdrag (inom SIBF och SEI) 
 
Jan Öhrskog  Styrelseledamot i SIBF 
   Ordförande i SIBFs utvecklingskommitté 
 
Martin Petersson  Styrelseledamot i SEI 
   Adjungerad i SIBFs utvecklingskommitté 

Ledamot i SIBFs styrgrupp för 
föreningsutveckling 
 

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

Joakim Andersson Ledamot för ”Nordenprojektet”, nationella 
domarutbildningar 

 
Greger Sandell Ledamot i SIBFs tävlingskommitté 
 Ledamot i SIBFs regelgrupp 
 
Arne Andréasson Ledamot i SIBFs disciplingrupp 
 
Magnus Nilsson Landslagsobservatör för det Svenska 

damlandslaget 
 
 
 
Förbundets ekonomi 
 
Skånes Innebandyförbund gick detta verksamhetsåret med ett överskott på 
347 452,61 kr. 
 
Det egna kapitalet är 1 034 155,48 kr. Styrelsen vill 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 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 8 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
 
Man har behandlat 29 olika ärenden, vilket är en ökning med tio matchstraff 
från föregående säsong. Många fall har varit P16, vilket i år har dömts av 
distriktsdomare. 
 
Påföljderna har varit från tillrättavisning upp till 10 månaders avstängning. 
Ärenden har bestått av 12 st fall seniorer, 1 fall juniorer, 14 fall ungdomar 
och 2 fall ledare. 
 
 
 
UTVECKLINGSSEKTIONEN 
 
Utvecklingssektionen har under verksamhetsåret tagit sina första staplande 
steg i att implementera en ny struktur. 
Under utvecklingssektionen har fyra kommittéer funnits; domare, elit, bredd 
och tävling. 
Arbete har dels bedrivits inom respektive kommitté men även i projekt ”över 
gränserna”. 
 
Sektionen har haft två protokollförda möten. Ett idégenereringsmöte där 
förslag och idéer till nya projekt togs fram. Av dessa har 3 nya beviljats 
medel till nästa verksamhets år (TUFF, DUGER, OPEN SPACE). Två projekt 
som var planerade inför detta år, Utvecklingslaget och Grönt kort kommer 
att fortsätta resp. startas nästa år. 
Struktur för projektarbete föreslogs och har börjat användas. 
 
Tyvärr hade inte Ordförande möjlighet att slutföra sitt uppdrag. Under våren 
gjordes därför en ”nystart” där planering och struktur för nästa verksamhets 
år togs fram.  
 
Utbildning 
 
1999 startade Skånes IBF en satsning på utveckling/utbildning. Redan förra 
säsongen började man se resultat genom ökade anmälningar till våra kurser. 
Med glädje kan vi rapportera att anmälningarna fortsätter öka. Idag är det 
fler föreningar än någonsin som tar utbildningen på allvar, vilket kommer ge 
positiva effekter i framtiden för Skånsk innebandy. 
 
Under den gångna säsongen kunde vi för första gången på mycket länge 
arrangera en Block 1-utbildning i den östra regionen. Kursen var välfylld och 
vi hoppas att detta är ett trendbrott i den östra regionen, som tidigare inte 
varit speciellt långt framme gällande utbildning/utveckling. 
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För att ytterligare höja kvalitén på våra utbildningar samt kunna tillgodose 
det behov som finns ute i föreningarna, har vi fortsatt arbetet med att 
rekrytera nya instruktörer såväl domare som tränare. 
 
Ett viktigt inslag i vår utveckling är föreningsbesöken. Idag hör allt fler 
föreningar av sig och önskar få ett besök av Skånes IBF. Föreningsbesöken 
är utvecklande både för Skånes IBF och dess medlemsföreningar. Under året 
har vi besökt följande föreningar (22 st): 
 
Åhus IBK, Linderöds IF, Högaborg/Ramlösa, Palmstaden/Trelleborg IK, 
Nosaby IBS, IBC Engelholm, IK Stanstad, Hörby IF, Åby IBK, Näsets IBF, 
Kungshults IK, Hörby UNF, Frosta IBF, Hjärnarps GIF, Klagstorps IF, Kävlinge 
BK, IBK Dalby, Hässleholms IF, Södra Sandby IBF, Gårdarike IBK, 
Landskrona IBK och Munka-Ljungby IBK. 
 
I september månad arrangerades föreningsträffarna precis som tidigare på 
tre geografiskt utvalda ställen (Malmö, Ängelholm och Kristianstad). På 
programmet stod utbildning/utveckling samt marknad/media. Från 
Informationsbolaget AB i Malmö kom Carsten Erichs och höll ett föredrag på 
hur föreningarna kan arbeta med mediafrågor. 
 
Under året har Jessica Eliasson (Malmö), Tobias Karlsson (Bromölla) och 
Martin Petersson (Lund) påbörjat utbildningen som SDF-ambassadörer (i 
SIBFs regi). Utbildningen som hålls under fem helger på Bosön i Stockholm 
skall utveckla SDF-ambassadörerna så att de kan hjälpa distriktets 
föreningar i utvecklingsarbetet. 
 
Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna har under året stärkts ytterligare. Fr 
o m den 1 april 2002 tar SISU Idrottsutbildarna över Skånes IBFs 
administration kring utbildningar. Tanken är att detta ska frigöra ytterligare 
resurser så att Skånes IBF kan fokusera på utvecklingsfrågor. 
 
Projekt Utvecklingslaget 2001-2002 
 
Gårdarike IBK, Hässleholms IF, Högaborg Ramlösa IB, Södra Sandby IBF, 
Hjärnarps GIF, Landskrona Falcons samt Munka Ljungby IBK.  
 
Sju innebandyföreningar som i organiserad form genomgått ett första steg i 
ett förenings-utvecklingsprogram, allt för att bli ännu bättre fungerande 
föreningar. Svensk innebandy har föreningsutveckling som prioriterat 
område. Skånes Innebandyförbund har valt att storsatsa på just 
föreningsutveckling. Nyss nämnda föreningar har kvalificerat sig för ett 
utvecklande steg under kommande säsong i regi av Skånes 
Innebandyförbund och SISU Idrottsutbildarna. 
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Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar kring 
utvecklingsarbetet 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. Förståelse för värdet av kontinuerlig 
utveckling! 
 
Det övergripande målet var att genom processledning uppnå självinsikt och 
kunskap om utveckling för att utifrån en stabil plattform kunna 
vidareutveckla sina verksamheter efter behov, intressen och ambitionsnivå. 
Att på ett medvetet sätt driva sin utveckling framåt! 
 
Den verksamhetsmässiga omfattningen innebar tre centrala träffar under 
säsongen 01-02 samt ett antal hemuppgifter mellan träffarna där de egna 
verksamhetsplanerna skulle jobbas fram och förankras. Den tredje träffen 
förlades till Stockholm i samband med SM-finalerna för damer och herrar. 
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 Ulf Holst och Martin Petersson för Skånes Innebandyförbund. Projektet 
sökte och erhöll ekonomiskt stöd på 25 000:- från Skånes Idrottsförbunds 
projekt Ledarutveckling/Ledarförsörjning. 
 
Ett nytt Utvecklingslag kommer att startas under hösten 2002 för nya 
föreningar 
 
Elitkommittén 
  
Distriktslagen har varit en viktig och stor del av verksamheten och mycket 
glädjande har det blivit en del framgångar för våra distriktslag. Vid distrikts- 
SM i Sundsvall för 15-åringar visade pojkarna framfötterna och efter ett 
framgångsrikt gruppspel förlorade Skånelaget knappt med uddamålet mot 
slutsegrarna Göteborg i semifinalen. Skåne kom till slut på en mycket 
meriterande bronsplats. För flickorna gick det något sämre. Tjejerna 
kämpade hårt men tyvärr blev motståndet övermäktigt i gruppspelet. 
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Våra juniorer på dam och herrsidan fick resa till Karlstad för att göra upp 
om SM titeln för distriktslag. Våra damjuniorer gjorde en imponerande 
insats. Efter en välspelad och dramatisk final mot Värmland som för övrigt 
avgjordes på straffar stod Skåne till slut som Svenska mästare. Hela 
Skånelaget förtjänar ett stort beröm för en fint genomförd turnering. Våra 
herrjuniorer åkte tyvärr ut i gruppspelet. 
  
Elitkommitténs verksamhet har för övrigt gått lite på sparlåga, men det finns 
mycket spännande uppgifter att ta tag i framöver. 
 
 
DJ17/F15: Ledare för damjuniorlaget var Håkan Lindberg (distriktskapten) 

från Lund, Stefan Lidén från Landskrona samt Christian 
Berglund från Eslöv. 

 
Ledare för F15 var endast Håkan Lindberg och Stefan Lidén.  

 
HJ17/P15: Ledare för herrjuniorlaget var Johan Schönbeck 

(distriktskapten) från Malmö, Niklas Lauritzen från Helsingborg, 
Daniel Andersson från Malmö och Per Hedlund från Hässleholm. 

 
Ledare för pojklaget var Daniel Andersson (distriktskapten) från 
Malmö, Niklas Lauritsen från Helsingborg, samt Pär Hedlund 
från Hässleholm.  

 
Domarkommittén 
 
Under verksamhetsåret har DK haft 7 möten varav två telefonmöten. 5 av 
dessa möten är protokollförda, 2 möten har varit avstämningsmöten. DK har 
bestått av ordförande Andreas Johansson, ledamöter Stefan Olsson, Kristian 
Jönsson och Joakim Andersson. Mikael Gräntz har varit 
observatörsansvarig. 
 
I samband med kurserna i augusti så presenterade DK ett projekt kallat 
DUGER. Detta har rullats igång under säsongen men inte kunnat 
genomföras på önskvärt sätt av olika anledningar. DUGER har bestått av 5 
domarpar, det har anordnats en träff i Helsingborg och samtliga par i 
gruppen har fått minst två observationer. Till nästa säsong skall DK 
utvärdera verksamheten med DUGER och utifrån detta ”pilotår” försöka 
hitta mer passande former som gynnar domarna. Nämnas bör att ett av 
paren i gruppen, Mikael Anderberg/Christian Nilsson, har blivit uppflyttade 
till förbundsdomare inför nästa säsong och det är vi mycket nöjda med. 
 
I den rullande verksamheten är det främst återbudstillsättningen som stått i 
fokus. Skånes IBF valde inför denna säsong att lyfta bort denna uppgift från 
kansliet och arbetet har i år skötts på fritiden av en enskild person. 
Resultatet har varit skiftande och till nästa säsong kommer DK tillsammans 
med Skånes IBFs kansli se över detta upplägg. 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att årets domarpar, Tony Nilsson/Michael 
Ericsson, skötte sin uppgift med bravur under DM-finalen. DK känner att vi 
har gott om domarpar som i framtiden kan slåss om att bli förbundsdomare. 
 
Breddkommittén 
 
BK har lett ett antal möten. Både för BK enskilt men även där andra 
kommittéer medverkat. Sammanlagt har 7 telefonmöte och 2 fysiska ägt 
rum. Följande har genomförts: 
 
Knatteliga 
Under året har 3-mannaspel bedrivits för P8 och F9. Vi har nu tagit fram 
den modell som gör att Skåne kommande säsong går in i Knatteligan. Men vi 
har även gett en struktur som passar in i den skånska verksamheten. 
Knatteligan ligger helt i linje med hur barnidrott bedrivs på bästa sätt. Vi har 
tagit del av den kunskap som finns på området vad gäller barns utveckling, 
förmåga och behov, i lek och idrott. Förutom utsänd inbjudan, har även BK 
kontaktat samtliga klubbar för att verkligen nå ut med denna verksamhet. 
Knatteligan kommer att vara öppen även för lag utan föreningstillhörighet. 
Inbjudan har sänts till skolorna. 
 
Tävlingsfrågor  
Ett av målen är att få spelarna att fortsätta genom de äldre tonåren. Ett 
annat är att få fler flickor och få dessa att fortsätta. Under året har vi arbetat 
med att finna lämpliga former för hur vi på bästa sätt utvecklar flick- och 
damjuniorinnebandyn. En enkät till föreningarna under året, visade dock att 
arbetet måste fortsätta även under den kommande säsongen. För pojksidan 
har vi tagit fram en indelning som får fler lag per klass, vilket ger kortare 
resavstånd. Detta gynnar alla men speciellt stora delar av Skåne, där det är 
glest med föreningar. 
 
Vi har även gjort förändringar i åldersdispenserna. Syftet är att minimera 
dessa, men att även ta hänsyn till barn- och ungdomsspelare som annars 
inte har något lag eller annan förening att spela i. 
Av rent praktiska skäl har vi sett fördelar med att ändra benämningarna på 
ungdomsklasserna, så att dessa namnges efter lägsta tillåtna födelseår 
(födelseåret kommer att anges inom en parentes). 
 
Grönt Kort  
Tillsammans med domarkommittén, SISU Idrottsutbildarna och vårt eget 
kansli har vi kommit fram till åtgärder mot den ibland dåliga attityd som kan 
finnas i ungdomsmatcher. Här har arbetet inneburit att ett antal föreningar 
till hösten kommer att genomföra denna utbildning i etik och moral. Då 
denna kommer att ingå i BUL 1, så är vår förhoppning att nivån på ledarna 
ytterligare kommer att höjas. 
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DM  
Ett informationsmaterial har tagits fram till de klubbar som arrangerar 
ungdoms-DM. Vi har genomfört 3 träffar inför DM, för samtliga arrangerande 
(17) föreningar. Detta för att höja kvalitén på DM. 
 
Lagurdragningar   
För att minska detta ofog har vi tagit fram de kriterier som bör finnas innan 
man anmäler lag. Dessa finns nu med tillsammans med inbjudan till 
seriespel mm. 
 
Tävlingskommittén 
 
TK har under året haft 16 protokollförda möten. 1 har hållits på kansliet i 
Malmö, 2 i Osby samt 1 i Kristianstad medan övriga 12 har varit 
telefonmöten. 
 
Under säsongen har TK arbetat med att vidareutveckla och i vissa fall 
förändra det regelverk som styr skånsk innebandy. 
 
TK har under året arrangerat DM för junior- och ungdomslag som en 
turnering efter seriespelet. Seniorlagen spelar DM precis som tidigare år, dvs 
i cupform under säsongen, där lag med lägst serietillhörighet spelar på 
hemmaplan. Totalt deltog 18 dam-, 39 herr-, 109 ungdoms- samt 27 
juniorlag i årets DM. 
 
I förbundsserierna i år spelade LUGI IK i elitserien för damer samt 
Högaborg/Ramlösa IB i elitserien för herrar. IK Stanstad, Röke IBK och IBC 
Engelholm deltog i div 1 för damer medan LUGI IK deltog i div 1 på 
herrsidan. I div 2 herrar deltog Röke IBK, IBK Osby och IBC Engelholm. 
 
Säsongen 02/03 kommer Högaborg/Ramlösa spela i elitserien för herrar. 
Tyvärr åkte LUGIs damer ur elitserien och kommer att spela i div 1. Då LUGI 
IK valt att gå ihop med Burlövs HIBF kommer laget spela under annat namn 
(namnet är ej klart då denna upplaga går på tryck). I div 1 får man sällskap 
av IBC Engelholm samt IK Stanstad (IK Stanstad som föll i kvalet till 
elitserien). På herrsidan klarade sig LUGI kvar efter kval, medan IBC 
Engelholm vann div 2 och därmed spelare i div 1 den kommande säsongen. I 
div 2 för herrar spelare nästa säsong Röke IBK och Södra Sandby IBF (Södra 
Sandby IBF vann div 3 herrar). 
 
För resultat och tabeller (DM och serier), hänvisar vi till www.skibf.se. 
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EKONOMI/MARKNADSSEKTIONEN 
 
Sektionen har under året startat sin verksamhet i kommittéerna Marknad 
resp Ekonomi. 
Sektionen har haft ett antal möten men de flesta aktiviteterna har ägt rum i 
resp. kommitté. 
 
Ekonomikommittén 
 
Inom kommitténs ansvar har legat att genomföra budgetarbetet för 
kommande säsong samt att för styrelsen presentera budgetuppföljningar. 
 
Under året har ekonomikommittén sett över arvoden och ersättningar inom 
Skånes IBF och kommit fram till att inte föreslå några förändringar i 
totalbelopp, men däremot på fördelningar. 
 
En projektdokumentationsmall har tagits fram samt kontoplanen har 
reviderats. 
 
Marknadskommittén 
 
Marknadskommittén är en ny kommitté som började sin verksamhet 2001. 
Under sommaren formulerades mål för verksamheten som utmynnade i en 
åtgärdslista som redovisas nedan. 
 
 
4-nationers dam Genomfördes 26 –28 april i Lund med Burlövs HIBF, 

IBK Finn, IK Stanstad, Lugi IK och Södra Sandby IBF 
som arrangörer tillsammans med SIBF och  
Skånes IBF.  

 
Skåne Camp En satsning på sommarläger i Skåne för ungdomar. 

Efter undersökning ang lämpligaste ort för detta 
valdes Helsingborg som tidigare visat stort intresse för 
innebandy och arrangemang. Dessutom ger 
HögaborgRamlösa som elitserielag stor legitimitet. 
Tyvärr går det inte att genomföra sommaren 2002 av 
organisatoriska skäl utan blir istället 2003. Allt 
grundarbete är gjort och det innebär att vi kan koma 
igång tidigt under hösten. Högaborg är arrangör och 
SkIBF stöttar organisatoriskt under förberedelserna. 
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040-klubbarna En satsning på att få igång en samverkan mellan 040-
klubbarna för att på sikt få fler lag i högre serier enligt 
beslut vid årsmötet. Insatsen från SkIBF sida har varit 
att samla klubbarna två vid två tillfällen. Resultatet av 
detta har blivit att 040-klubbarna gått samman i en 
allians som ska driva 040-innebandyn vidare. 

 
Hemsidan Den viktigaste satsningen på att nå ut till spelare, 

klubbar, funktionärer. Under året har Skånes IBF 
satsat på att göra en ny hemsida som riktas mot 
ungdomar 15-19 år. Målsättningen är att få fler 
besökare på hemsidan som ett viktigt sätt att få 
sponsorer intresserade av sporten och att kunna nå en 
ny målgrupp. Den nya hemsidan var klar i början av 
april. Målsättningen var att få minst 50% fler besökare 
per dag under tävlingssäsong vilket nästan uppnåtts 
(45 %). Hemsidan hade i snitt under mars/april 1 100 
besökare per dag. 

 
Informationsbroschyr Arbetet inleddes i slutet av 2001 men ganska snart 

upptäcktes att nuvarande logo inte var lämplig. Under 
våren arbetades det fram nya förslag till logo som 
anpassades till den stil som utvecklats inom 
branschen. Målsättningen med logon var också att få 
en mer modern logo som kunde användas i olika 
sammanhang bl a mot nya sponsorer. Broschyren 
färdigställes under sommaren för att vara klar till den 
nya säsongen.  

 
Media Skånes IBF har under året satsat på att föra ut 

innebandyn mot media. I samband med 
föreningsträffarna i september fick deltagarna en 
genomgång av hur media arbetar av Karsten Erichs, 
journalist sedan 30 år och som nu arbetar med 
informations/media-uppdrag i eget bolag. 
Föreningarna har också fått färdiga pressmallar att 
använda och som lagts ut på Skånes IBFs hemsida. 
Någon mätning av antalet spaltmm har inte gjorts, 
men allmänt verkar det blivit mer skrivet om 
innebandy under året. 

 
Sponsorer Marknadskommittén har gjort bedömningen att det är 

viktigt att kunna ha något att erbjuda sponsorer och 
för ett administrerande förbund är det inte så mycket 
som kan erbjudas utan vi har fokuserat på hemsidan 
som kanalen för sponsorer i första hand.  
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Info kommuner Det viktigaste för föreningarna för att kunna utvecklas 
är att få tillgång till halltider. Under året har Skånes 
IBF därför satsat på att träffa fritidsansvariga i olika 
kommuner. Dessa besök fortsätter under 2002/2003. 

 
Skånedagarna Ett sätt att synas är i samband med andra 

arrangemang typ Skånedagarna, festivaler, karnevaler 
mm. Innebandyn kommer att vara med på 
Skånedagarna 2002 genom Frosta IK. 

 
 
 
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. En del omorganiseringar 
planeras inom Skånes IBF och därför har man valt att tillsvidare inte 
nyanställa. 
 
 
 
 
 
Malmö i maj 2002 
 
 
 
Jan Öhrskog Thomas Önnevik  Kjell-Arne Nilsson 
Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Åsa Johansson Lise-Lott Persson  Björn Olsson 
Kassör  Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Lars Rudbert 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

    

Bokslut 
Skånes Innebandyförbund 

 
 
Resultaträkning 30 april 2002     2001.05.01-2002.04.30 
 
Intäkter Budget 01-02 Utfall 01-02  
Anmälningsavgifter serie 980 000:00 1 020 100:00 Not 1 
Anm.avg. poolspelet 30 000:00 35 600:00 Not 1 
Anm.avg. DM 150 000:00 170 800:00  
Anm.avg. 3-manna 0:00 5 200:00 Not 1 
Årsavgift föreningar 95 000:00 98 000:00  
Tävlingsavgifter 120 000:00 252 650:00 Not 2 
Adm.avgifter SIBF 0:00 33 000:00 Not 3 
Turneringssanktioner 1 000:00 12 500:00  
Intäkter försäljning 0:00 10 919:00  
Intäkter distriktslag 90 000:00 131 950:00  
Kursintäkter 487 000:00 532 350:11 Not 4 
Bidrag Skånes IF 130 000:00 175 400:00  
Bidrag SIBF 310 000:00 345 901:00 Not 3 
Reseutjämning SIBF 0:00 101 249:00 Not 3 
Bidrag Polhemsskolan 35 000:00 44 000:00  
Sponsorintäkter  20 000:00 0:00  
Övriga intäkter 10 000:00 2 110:00  
Biljettintäkter 0:00 2 540:00  
Ränteintäkter 40 000:00 55 761:43  
Summa intäkter 2 498 0000:00 3 030 030:54   
 
 
 
Kostnader Budget 01-02 Utfall 01-02  
Tävlingsersättning -42 000:00 -55 854:00  
Anmälningsavgifter -32 000:00 -40 300:00  
Priser -46 000:00 -44 981:00  
Idrottsmaterial -35 000:00 -51 780:00  
Utbildningsmaterial -39 000:00 -34 714:00  
Kurskostnader -123 000:00 -72 434:00 Not 5 
Möteskostnader -14 000:00 -15 323:85  
Konferenskostnader -15 000:00 -17 183:50  
Löner anställda -556 000:00 -438 176:00 Not 6 
Löner utbildning -122 000:00 -124 400:00  
Löner idrottsutövning -38 000:00 -40 200:00  
Löner domare -65 000:00 -72 610:00  
Ers. förl. Arbetsförtjänst -1 000:00 -600:00  
Lön återbudstelefon 30 000:00 -10 000:00  
Lön, marknad 0:00 -70 000:00 Not 7 
Ers. styrelse och komm. -90 000:00 -77 000:00  
Semesterersättning -60 000:00 -58 725:00  
Milers. skattefri del -121 000:00 -162 748:30 Not 8 
Milers. beskattningsbar -20 000:00 -37 568:70 Not 8 
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Arbetsgivaravgifter -241 000:00 -228 495:00  
Arbetsgivaralliansen -2 000:00 -2 062:00  
Pensionskostnader -20 000:00 -16 018:00  
Löneskatt 0:00 -4 111:00  
Personalutbildning -15 000:00 -13 340:00  
Kanslihyra -83 000:00 -66 515:00  
Hallhyra -40 000:00 -38 654:00  
Lokalhyra 11 000:00 -29 302:00 Not 5 
Kontors-/förbrukningsmatr. -15 000:00 -73 940:60 Not 9 
Trycksaker -8 000:00 -29 700:00 Not 7 
Kopiering -50 000:00 -51 420:95  
Försäkringar -5 000:00 -4 419:00  
Porto -35 000:00 -45 722:50  
Telefon, fax, internet  -50 000:00 -62 751:80  
Logi -119 000:00 -129 551:00 Not 5 
Kost -178 500:00 -204 404:50 Not 5 
Resekostnader -87 000:00 -111 170:43  
Representation intern -31 000:00 -13 055:00  
Marknad och Media -100 000:00 0:00 Not 7 
IT, serviceavtal -30 000:00 -77 304:00 Not 10 
Årsmöte -5 000:00 -10 366:00  
Ordförandekonferens -5 000:00 0:00  
Kundförluster 0:00 -2 000:00  
Revisor -4 000:00 0:00  
Gåvor -4 000:00 -3 904:00  
Övriga kostnader -25 000:00 -28 315:00  
Kontoavgifter -3 000:00 -3 280:00  
Avskrivning inventarier -10 000:00 -7 343:20  
Räntekostnader 0:00 -134:00  
Summa kostnader -2 585 000:00 2 675 234:73                         
Resultat -127 000:00 347 452:61  
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Noter 
 
Not 1 – Antalet anmälda lag till seriespel, poolspel och 3-manna har glädjande nog 
blivit fler än beräknat. Detta har genererat ett budgetöverskott på +50 100:00. 
 
Not 2 – 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: +132 650:00. 
 
Not 3 – Intäkter gällande bidrag från Svenska IBF, reseutjämning och adm.avgifter 
för samadm.-serierna har slutat med ett budgetöverskott på +170 150:00. Detta 
beror dels på att det endast är budgeterat med två serier (Skåne har administrerat 
tre) och dels på att förra säsongens (00/01) reseutjämnings- och 
administrationspengar blivit bokförda på året p g a att dessa pengar först blev 
utbetalda i maj månad 2001. 
 
Not 4 – Föreningar väljer glädjande nog att skicka fler och fler till våra tränar- och 
domarkurser. +45 350:11 jämfört med budget. 
 
Not 5 – Kurskostnader, lokalhyra, kost, och logi hör samman. –4 191:50. 
 
Not 6 – Budgeten är beräknad på tre anställningar på kansliet (fr o m aug 2001). 
Det har endast varit två. +117 824:00. 
 
Not 7 – Budgeterade 100 000:00 på marknad och media är bokade på lön 
marknad, trycksaker m m. 
 
Not 8 – Underskottet på –59 317:00 beror på att Skånes IBF administrerat tre 
förbundsserier (se även not 3), istället för budgeterade två. 
 
Not 9 – Underskottet på -58 940:60 beror på extra inköp av bärbar dator, 
digitalkamera, skrivare. 
 
Not 10 – Underskottet på –47 304:00 beror på att Skånes IBF bl a satsat pengar i 
en ny ungdomsida på internet. 
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Balansräkning 
 
Tillgångar 020430 010430 
   
Kassa 8 984:37 11 716:15 
Sparbanken 1 199 655:77 190 835:55 
Länsförsäkringar 9 981:66 812 826:93 
Skattemyndigheten 3 966:00 2 478:00 
Interimsfodringar 115 076:28 89 295:64 
Inventarier 324 856:00 301 567:00 
Avskrivningar -298 114:60 -290 771:40 
   
Summa tillgångar 1 364 405:48 1 117 947:87 
   
Skulder och eget kapital   
   
Interimsskulder -330 250:00 -431 245:00 
   
Summa skulder -330 250:00 -431 245:00 
   
Balanserat resultat -611 047:80 -582 180:81 
Förra årets resultat -75 655:07 -28 866:99 
Årets resultat -347 452:61 -75 655:07 
   
Summa eget kapital -1 034 155:48 -686 702:87 
   
Summa skulder och eget kapital -1 364 405:48 -1 117 947:87 
 
 
Malmö i maj 2002 
 
 
 
Jan Öhrskog Thomas Önnevik Åsa Johansson   
 
 
 
Lars Rudbert Björn Olsson Kjell-Arne Nilsson  
 
 
 
Lise-Lott Persson 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den         /         2002 
 
 
 
Lena Krabisch   Paul Schannong  
Utsedd av årsmötet   Utsedd av Skånes IF 


