
 1 

Genarps IF: Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2009 
 
Styrelsen har under år 2009 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Nils Danielsen 
Vice ordförande Anna Schönander 
Kassör   Elena Brostedt 
Sekreterare  Annika Hallin 
Ledamöter  Carl-Erik Lindroos, Daniel Hansson, Anders Nilsson 
Suppleanter  Connie Kristensson, Hans Larsson, Stig Nordqvist,  
Adjungerad  Gert Jacobsson 
 
Revisorer:  Bertil Larsson, Maria Emland 
 
Allmän information om verksamheten 
Kansliet har under året varit öppet på torsdagar mellan 17.00-21.00. Gert Jacobsson har under 
verksamhetsåret ansvarat för kansliet.  
 
Föreningen har under året haft verksamhet för 15 olika åldersgrupper, 12 av dessa har varit 
ungdomslag. Seniorverksamheten har varit ett A-lag och ett U-lag på herrsidan. Föreningen 
har även haft ett Oldboyslag för herrar. Under året har föreningen börjat med tränings-
verksamhet under lekfulla former för pojkar/flickor födda 2004. Vidare bedriver föreningen 
Bouleverksamhet under avspända former.  
 
Föreningen har 374 registrerade medlemmar, vilket är 24 färre jämfört med 2008 då antalet 
var 394, medlemstalet för år 2007 var 407 st. Medlemsintäkterna uppgår till lite drygt 100 tkr, 
vilket är en minskning jämfört med föregående år då medlemsintäkterna var drygt 108 tkr.  
 
Insamling av prylar till föreningens traditionella loppmarknad har liksom tidigare år pågått 
under hela året och kulminerade i slutet av augusti med en som vanligt lyckad försäljnings-
helg. Stort tack till Uno Andersson och Bengt Jakobsson och alla andra som varit behjälpliga 
med genomförandet av insamling och försäljning. 
 
Föreningen hade sin sedvanliga årsfest på Medborgarhuset. En uppskattad tillställning med 
trevligt sällskap, god mat och dans. Festens deltagare är tacksamma för det arbete som festens 
arrangörer lagt ned. 
 
Anläggningens skick är inte den bästa till följd av bristande underhåll från kommunens sida. 
 
Föreningens ekonomi är fortfarande solid trots årets rörelseunderskott på drygt 84 tkr, 
styrelsen hade medvetet lagt en underbalanserad budget på drygt – 48. tkr. Resultatavvikelsen 
jämfört med budgetförslaget beror på både minskade intäkter samt ökade utgiftsposter. 
Föreningens eget kapital uppgår till 865 tkr. Det bör noteras att under förra verksamhetsåret 
gjorde föreningen ett överskott på drygt 170 tkr som fördelades enligt styrelsebeslut till 
ungdomslag, seniorlag och förening.  
 
Föreningens årliga tidning Giffa-bladet förändrades under året genom att den för första 
gången trycktes i färg. Klubbens verksamhet har presenterats under Genarpsdagarna och 
dessutom har klubben som vanligt medverkat i byns julskyltning. 
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Seniorverksamhet herrar 
Föreningens seniorer arrangerade under försäsongen ett träningsläger i Danmark. Föreningens 
seniortränare under året har varit Rickard Koffed assisterad av Mats Einbjörn. Niklas 
Wahlqvist har varit massör under året. Lagledare för A-laget har varit Uno Lindén och Lars-
Håkan Johansson och motsvarande funktion för U-laget har utövats av Lennart Ponsler, Johan 
Sjöstedt och Gustav Lindelöf. Senioransvariga har varit Nils Danielsen och Lennart Ponsler. 
 
Föreningens representationslag gjorde jämfört med föregående år ett sämre resultat, laget kom 
på sjunde plats med totalt 28 poäng. Kontraktet bärgades i näst sista matchen borta mot Sjöbo 
genom att vända ett underläge och genom ett avgörande frisparksmål av Erik Roslund. Det 
gjorde att sista hemmamatchen blev betydelselös. Efter avslutat seriespel har Richard Koffed 
lämnat sin tränarsyssla och hans uppgifter har tagits över av Mats Persson. Mats Persson 
kommer närmast från Åkarps IF som han förde till serieseger i division 5. Styrelsen vill varmt 
tacka Richard för de tre år han tränat och lett vårt representationslag och samtidigt hälsa Mats 
hjärtligt välkommen.  
 
En av årets stora glädjeämnen har varit föreningens U-lag. De vann sin reservserie division 2 
på 34 poäng, en poäng före det lag som kom tvåa. Efter olika diskussioner och överväganden 
med tränar- och ledarstab beslöt styrelsen att laget skulle stanna kvar i sin division och inte 
avancera till division 1. Skälen var bland annat en oro för om truppens storlek var tillräcklig 
för att spela både division 4 och division 1 reserv med de högre krav det innebär. Vidare har 
Skåneboll delvis ändrat regelverket för reservserie division 1, den är från och med i år en 
delvis sluten serie.   
 
Föreningens Oldboyslag placerade sig på fjärde plats i sin serie (ett bättre jämfört med 
tidigare). 
 
1.366 åskådare (124/match) har bevistat representationslagets 11 hemmatcher vilket är 209 
färre jämfört med föregående år 1.575 st (143/match). År 2007 var siffrorna 1.284 st, 
116/match. Antalet försålda årskort uppgick till 42 stycken (3 färre än föregående år). 
 
Ungdomsverksamhet 
Föreningens vice ordförande fungerar som ungdomsansvarig. Daniel Hansson har under året 
varit ansvarig för klubbens ungdomsdomare. Föreningens ungdomar har i första hand dömt 7-
mannafotboll, men även de 11-mannamatcher som Flickor 14 spelat. När våra domare 
dömmer 11-mannafotboll tillämpar föreningen ett tvådomar-system. Föreningens 
ungdomsdomare har utmärkt sig på ett positivt sätt då vi från andra föreningar och ledare fått 
beröm för deras insatser. 
 
De ungdomslag som bedrivit organiserad träning och serieverksamhet i Skånebollsregi har 
varit organiserade i följande åldersgrupper på pojksidan: P16; P12 (två lag); P11; P10 och P9.  
 
På flicksidan har lagen varit formerade enligt följande: Damjuniorer, F14 och F10. 
 
I de yngsta åldersklasserna har lagen bestått av både pojkar och flickor, nämligen PF8, PF7 
och PF6 
 
Vidare har klubben under lekfulla former startat upp verksamhet för PF5 (födda 2004).  
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Vad beträffar resultaten på ungdomssidan bör det noteras att F10 vann sin höstserie igen, det 
var andra året de vann sin serie. Pojkar 12 (födda 1997) blev trea i sin höstserie. Flickor 14 
spelade för första gången en komplett serie med hemma- och bortamöten och de kom på 
sjätteplats i en serie som innehöll 11 lag. Damjuniorerna och F14 har förutom seriespel 
deltagit i DM.  
 
Ett av årets bekymmer har varit P16 laget. Säsongen 2008 vann de sin serie som P15 lag, men 
under 2009 blev det alltmer uppenbart att spelarunderlaget var alltför litet. Därför tvingades 
laget att dra sig ur seriespelet. Under ett par månaders tid var framtiden för laget mycket 
osäker, men genom målmedvetet arbete från framför allt lagledaren Roger Berg blev 
situationen mycket bättre. Laget kom igång igen med träningar under ledning av en 
nyrekryterad tränare, Robert Ahlquist. Under senhösten deltog laget i olika 
inomhusturneringar. Det bör nämnas att en del av P16 spelararna har spelat ett antal U-
lagsmatcher med gott resultat.   
  
På flicksidan har föreningen startat ett samarbete med Dalby GIF, det så kallade Tjejprojektet. 
Projektet har fått 92 tkr från Skåneidrotten och projektet syftar till att utreda drivkrafterna 
bakom flickors fotbollsspelande. Projektet syftar också till att utveckla och stärka 
flickfotbollen i de båda klubbarnas närområde. Samarbetet tillsammans med det stora anslaget 
har väckt mediaintresse vilket genererat ett antal artiklar i dagtidningarna samt ett längre 
reportage i Skånebollen. 
 
De yngsta lagen (under PF9) har inget seriespel, de spelar 5-mannafotboll som genomförs 
som samlade matchtillfällen där flera klubbar deltager. Under året har ledarna för PF8 
arrangerat sådan sammankomster som fungerat mycket väl. 
 
Första veckan efter skolslut genomfördes Fotbollsskola för våra yngre spelare där de äldre 
ungdomarna fungerade som ledare. 
 
Avslutningsvis, vill styrelsen tacka alla medlemmar, lagledare och tränare som med stor 
hängivenhet utför det ideella arbete som är ryggraden i varje fotbollsförening. Styrelsen vill 
också rikta ett varmt tack till alla våra sponsorer som är en förutsättning för att föreningen ska 
kunna utvecklas på ett positivt sätt. 
 
Genarps Idrottsförening 
Styrelsen      


