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Genarps IF: Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 
 
Styrelsen har under år 2012 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Nils Danielsen 
Vice ordförande Carl-Erik Lindroos 
Kassör   Connie Kristensson 
Sekreterare  Magnus Engström 
Ledamöter  Mathias Hansson, Mikael Frostander, Mats Einbjörn 
Suppleanter  Stig Nordqvist, Hampus Nilsson, Heinrich Pedersen  
Adjungerad  Gert Jacobsson 
 
Revisorer:  Bertil Larsson, Maria Emland 
 
Allmän information om verksamheten 
Kansliet har under året varit öppet på torsdagar mellan 18.00-21.00. Gert Jacobsson har under 
verksamhetsåret ansvarat för kansliet.  
 
Föreningen har under året haft verksamhet för 15 olika lag, 10 av dessa har varit barn eller 
ungdomslag. Seniorverksamheten har varit ett A-lag och ett U-lag på herr- respektive 
damsida. Föreningen har även haft ett Oldboyslag för herrar. 
 
Föreningen har 370 registrerade medlemmar, vilket är jämförbart med föregående år. Antalet 
ungdomsspelare uppgår till ca 200 st, varv 40 är flickor. Medlemsintäkterna uppgår till drygt 
133 tkr, vilket är en ökning med 20 tkr jämfört med föregående år. Intäkterna via 
aktivitetsbidragen har ökat (drygt 246 tkr jämfört med föregående års 220 tkr), vilket tyder på 
en ökad idrottslig verksamhet på ungdomssidan. 
 
På grund av sviktande intresse, stor arbetsbelastning och en allt sämre kvalité på prylar 
avsedda för loppmarkmarknaden tvingades styrelsen ställa in 2012 år loppmarknad. Istället 
prövades formen backluckeloppis två gånger under hösten. Det fungerade väl, men ger 
självklart inte samma intäkter. Planen inför 2013 är att utveckla konceptet med 
backluckeloppis och anordna sådana minst 4 gånger per år. 
 
Föreningen gör under 2012 i princip ett nollresultat. Detta ska jämföras mot underskott både 
2010 och 2011. Genom förbättrad kostnadskontroll, gott arbete av sponsorgruppen och en 
ökad ungdomsaktivitet klarade föreningen att nå balans i budgeten trots att loppmarknaden 
tvingades ställa in.  
 
Föreningens årliga tidning ”Giffa-bladet” har som vanligt distribuerats till byns innevånare. 
Klubbens verksamhet har presenterats under Genarpsdagarna och dessutom har klubben som 
vanligt medverkat i byns julskyltning. 
 
Under sommaren har ett antal aktiva medlemmar byggt en ny fantastisk kiosk på B-planen. 
Denna nya kiosk har inneburit en injektion i ungdomsverksamheten och för föreningens 
kioskverksamhet. Kiosken har blivit en samlingspunkt för ungdomsfotbollen och inneburit att 
kioskverksamhetens intäkter kraftigt ökat.  
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Nätverket 
Föreningen är numera medlem i Malmö FFs nätverk. Under våren 2012 arrangerade 
föreningen en match på Ekevallen för Malmö FFs U21 lag som spelade mot Halmstad BK. 
 
Seniorverksamhet herrar 
Föreningens seniortränare under året har varit Mats Persson assisterad av Mats Einbjörn. 
Lagledare för A-laget har varit Uno Lindén och Lars-Håkan Johansson. Lagledare för U-laget 
har varit Kevin Westacott. Senioransvariga har varit Nils Danielsen och Mats Einbjörn. 
 
Föreningens representationslag gjorde en betydligt sämre säsong än året. Laget kom åtta i den 
östra serien med 27 inspelade poäng, vilket kan jämföras med 2011 års tredjeplats och 44 
poäng. En av de enskilda höjdpunkterna var hemmavinsten mot Hardeberga som äntligen 
besegrades efter många försök. Den negativa utvecklingen och risken att bli degraderade 
gjorde att huvudtränaren Mats Persson valde att avsluta sitt uppdrag i förtid för att möjliggöra 
en nytändning och säkra kontraktet. Det bör betonas att Mats Persson tog sitt beslut utifrån 
föreningens bästa även om det för honom personligen var ett smärtsamt beslut. De sista sex 
matcherna fungerade Mats Einbjörn som huvudtränare och tillsammans med spelarna och 
övriga ledare kunde fortsatt division 4 kontrakt säkras. Under hösten anställdes en ny 
huvudtränare, Galo Espinoza. 
 
Om representationslaget gjorde en sämre säsong än förväntat gjorde vårt U-lag en mycket bra 
säsong. Laget kom tvåa i sin serie med 27 poäng, tre poäng efter segrande Staffanstorp. 
Tyvärr var antalet deltagande lag litet, endast åtta stycken på grund av en ändring i 
serieindelningen under pågående Representanskapsmöte.    
Seniorerna/U-lag herr har haft 76 sammankomster och totalt 448 deltagare/timmar som 
registrerats till kommunen. 
 
Seniorverksamhet damer 
Föreningen har tillsammans med Dalby GIF och Staffanstorps GIF drivit ett damlag. Genom 
att det uppstod en vakans i division 4 nordöst fick laget möjligheten att spela divison 4. 
Resultatet blev över förväntan då laget vann sin serie genom att i sista matchen vinna stort 
mot värsta seriekonkurrenten. Då damfotbollen genomför en stor serieomläggning blev 
damlaget uppflyttat till division två. Reglerna medger inte kombinerade lag i division två 
varför laget under 2013 kommer att spela under namnet Dalby GIF, men laget är att betrakta 
som ett gemensamt lag. Staffanstorps GIF valde under hösten att avsluta samarbetet. Tränare 
för damlaget har varit Christer Sjöberg. 
 
Till skillnad från föregående år har Damer U haft en tung säsong. Anledningen kan skrivas en 
ung trupp i en division 1 serie. 
 
Ungdomsverksamhet 
Efter årsmötet upprättades en ny policy för ungdomsverksamheten som fastställts av 
styrelsen.  
 
Föreningens har 13 ungdomsdomare som främst har dömt 7-manna fotboll, men också  
5- och 11-manna.  
 
Under året har 10 träningsgrupper bedrivet träning och ungdomsvårdande verksamhet, en 11:e 
grupp startade på hösten.Träningsgrupperna var organiserade enligt följande: 
PF 07, PF06, P05, P04, PF03,F03-04, F02, P01-02, F00-01, P99-00,F98-99 
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Dessa har haft 764 (55) sammankomster och totalt 8631(757) deltagare/timmar 
(ungdomar under 7 år som inte rapporteras till kommunen) 
Dessa fördelade sig 
 
	   5-‐6	  år	   7-‐12	  år	   13-‐16	  år	   Totalt	   	   sammankomster	  
Flickor	   (757)	   2308	   1385	   3693	   325	  	  
Pojkar	   3680	   1258	   4938	   439	  
Totalt	   (757)	   5988	   2643	   8631	  (9388)	   764	  (819)	  
 
Tilläggas kan att ungdomsledarna registrerat 2129 deltagare/timmar. 
 
Serieverksamhet i Skånebollsregi har 10 ungdomslag varit anmälda enligt följande: 
på pojksidan: P13, P10, 2 st P9. 
på flicksidan: Damer U, F14, F12, 2st F10 och F9. 
 
Utav dessa lag var F14 och Damer U anmälda som Dalby GIF/Genarps IF/Staffanstorp GIF. 
Grattis till Flickor 13-14 år som vann seriespelet i F14Sv B, ht 2012. Flickor 10 kom tvåa i sin 
serie, Sv C, hösten 2012. 
 
Under året har vi på Ekevallen genomfört: Löddecup vid fyra tillfällen som P04-05 
arrangerade, Fotbollens dag i maj, Fotbollsskola under sommarens första veckor med egna 
ungdomsinstruktörer, och ett zonläger i Skånebolls regi. Vi har haft spinning på Actic för F/P 
98-01 som träning/föreningsaktivitet 
 
Vi har haft deltagande på:  
Zonläger tio ungdomar (F13 skickade 5 st och P13 skickade 5 st).  
Zonutbildning för tre flickor Anna Sjökvist, Anja Hansson, Erica Frank, alla F-14. 
Uttagna till LTU läger blev Anna och Anja. 
F98-99 representerade oss på Gothia Cup, PF03 spelade förmatch på Swedbank stadion före 
MFF-Göteborg. Under året vi också varit på ca 20 tal lokala cuper. 
 
Utbildningar under året:  
Föreningsdomare utbildade av Skåneboll , 12 ungdomar på Ekevallen.  
Föreläsning om barn och ungdomsträning i Kristianstad, en ledare, Andy Skoog.  
Barnfotbolls utbildning i S Sandby, tre ledare från P8. 
Det har genomförts fyra ungdomsledarmöten med stort deltagande och engagemang. 
Ungdomsledaransvarig har varit Mikael Frostander och Mathias Hansson. 
 
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      


