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Genarps IF: Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 
 
Styrelsen har under år 2010 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Nils Danielsen 
Vice ordförande Anna Schönander 
Kassör   Elena Brostedt 
Sekreterare  Annika Hallin 
Ledamöter  Carl-Erik Lindroos, Daniel Hansson, Connie Kristensson 
Suppleanter  Stig Nordqvist, Hans Larsson, Mats Hulteen  
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 16 olika lag, 13 av dessa har varit barn eller 
ungdomslag. Seniorverksamheten har varit ett A-lag och ett U-lag på herrsidan. Föreningen 
har även haft ett Oldboyslag för herrar. 
 
Föreningen har 411 registrerade medlemmar, vilket är 37 fler jämfört med 2009 då antalet var 
374, medlemstalet för år 2008 var 394 st och medlemstalet för år 2007 var 407 st. 
Medlemsintäkterna uppgår till lite drygt 120 tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående 
år då medlemsintäkterna var drygt 100 tkr.  
 
Insamling av prylar till föreningens traditionella loppmarknad har liksom tidigare år pågått 
under hela året och kulminerade i slutet av augusti med en mindre lyckad försäljningshelg pga 
kraftiga regnskurar under söndagen. Stort tack till Uno Andersson och Bengt Jakobsson och 
alla andra som varit behjälpliga med genomförandet av insamling och försäljning. 
 
Föreningenhar fortfarande ett betydande kapital trots årets rörelseunderskott på drygt 155 tkr. 
Föreningens samlade likvida medel uppgår till 852 tkr. Resultatavvikelsen jämfört med 
budgetförslaget beror på både minskade intäkter samt ökade utgiftsposter. Under säsongen 
2010 gjorde styrelsen ett val att värva nya spelare. Det gjordes för att säkra fortsatt division 4 
spel och beslutet var i linje med verksamhetsplanen för 2010 och föreningens målsättning att 
bli ett stabilt divison 4 lag. Den minskade intäkten för loppmarknaden kan tillskrivas 
söndagens dåliga väder. Minskningen av intäkterna för aktivitetsbidragen är mer 
svåranalyserade. En del beror på att kommunen minskat sin tilldelning. En annan 
delförklaring är att aktiviteten i vissa ungdomslag har varit för låg och en tredje delförklaring 
är att vissa ledare har varit oklara över vad som är aktivitet. Det bör också betonas att 
ersättningen för aktivitet under höstperioden är en uppskattning. Det egentliga utfallet erhålls 
först några månader in på det nya året. 
 
Det bör noteras att under verksamhetsåret 2008 gjorde föreningen ett överskott på drygt 170 
tkr som fördelades enligt styrelsebeslut till ungdomslag, seniorlag och förening.  
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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. 
 
Hemsidan fick under året en ny utformning. 
 
 
Seniorverksamhet herrar 
Föreningens seniorer arrangerade under försäsongen ett träningsläger i Danmark. Föreningens 
seniortränare under året har varit Mats Persson 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 Daniel Hansson. 
Senioransvariga har varit Nils Danielsen och Daniel Hansson. 
 
Föreningens representationslag gjorde ett jämförbart resultat i förhållande till tidigare säsong. 
Laget kom på sjunde plats med totalt 27 poäng, en poäng mindre än föregående år. Det som 
präglade första halvan av säsongen var oförmågan att göra mål. Efter sommaruppehållet 
gjorde laget en mycket stark insats och avancerade från en i stort sett uträknad tabellposition 
till säkrat kontrakt.  
 
Ett av årets stora glädjeämnen har ånyo varit föreningens U-lag. De kom tvåa sin reservserie 
division 2.  Föreningens Oldboyslag har jämfört med föregående år avancerat från fjärde till 
tredjeplats.  
 
1.373 åskådare (125/match) har bevistat representationslagets 11 hemmatcher, vilket är 7 fler 
jämfört med 2009 (1.366 st, 124/match). År 2008 var siffrorna 1.575 st, 143/match och år 
2007 var siffrorna 1.284 st, 116/match. Antalet försålda årskort uppgick till 48 stycken (6 fler 
än föregående år). 
 
 
Ungdomsverksamhet 
Föreningens vice ordförande fungerar som ungdomsansvarig. Föreningens ungdomar har i 
första hand dömt 7-mannafotboll, men även de 11-mannamatcher som P16,  F15 och Damer 
U har spelat.  
 
De ungdomslag som bedrivit organiserad träning och serieverksamhet i Skånebolls regi har 
varit organiserade i följande åldersgrupper på pojksidan: P16; P 13 (kombinerat lag med 
Veberöds AIF); P12; P11; P10 och P09. P12 laget upphörde efter vårsäsongen till följd av 
brist på spelare. P10 laget blev inför hösten uppflyttade en svårighetsgrad. Det återuppstartade 
P16 laget kom på fjärde plats i sin serie. Tredjeplatsen förlorades pga sämre målskillnad. 
 
På flicksidan har lagen varit formerade enligt följande: Damer U, F15 och F11. För de äldsta 
lagen (Damer U och F15) har träning och spel genomförts tillsammans med Dalby GIF inom 
det s k Tjejprojektet. Samarbetet har varit framgångsrikt och avspeglas i de resultat som 
uppnåtts. Ett av de två Dam U lag som spelat vann sin div 3 serie på våren och vann sedan sin 
div 2 serie på hösten och spelar följaktligen div 1 2011. F15 kom tvåa i sin serie. Inom 
Tjejprojektets ram deltog två lag i Gothia cup. Det yngre laget (F15) vann sin serie och 
avancerade till A-slutspel där laget sedan blev utslaget. 
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Tjejprojektet har också medfört att vi startat upp nya flicklag. Under våren började träningen 
för flickor födda 00-01 och flickor födda 02-04. Det äldre av dessa två nya lag deltog sedan 
under hösten i en F10 serie. 
 
Det etablerade F11 laget avancerade till en högre svårighetsgrad efter vårsäsongen.  
 
I de yngsta åldersklasserna har lagen varit formerade som följer: P02, PF03, P04 och som 
tidigare nämnts F02-04. Dessa yngsta lag har spelat 5-mannafotboll i olika cupsammanhang, 
bl a Lödde cup.  
 
Första veckan efter skolslut genomfördes Fotbollsskola för våra yngre spelare där de äldre 
ungdomarna fungerade som ledare. 
 
Ungdomsverksamheten avslutades med en gemensam samling i Medborgarhuset där alla 
yngre spelare tilldelades en plakett. 
 
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      


