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Genarps IF: Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 
 
Styrelsen har under år 2013 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Nils Danielsen 
Vice ordförande Mikael Frostander 
Kassör   Connie Kristensson 
Sekreterare  Magnus Engström 
Ledamöter  Mathias Hansson, Thomas Mårtensson, Mats Einbjörn 
Suppleanter  Stig Nordqvist, Hampus Nilsson, Petra Kristoffersson  
 
Revisorer:  Knut Persson, Uno Andersson 
 
Allmän information om verksamheten 
Kansliet har under året varit öppet på onsdagar eller torsdagar mellan 18.00-20.00. Per 
Augustsson, Gert Jacobsson och Mats Einbjörn har under verksamhetsåret ansvarat för 
kansliets olika funktioner.  
 
Föreningen har under året haft verksamhet för 15 olika lag i Skånebolls regi, elva av dessa har 
varit barn eller ungdomslag. Seniorverksamheten har varit ett A-lag på herrsidan och 
tillsammans med Dalby GIF ett A-lag och ett U-lag på damsidan. Föreningen har även haft ett 
oldboyslag för herrar. 
 
Föreningen har 356 registrerade medlemmar, vilket är jämförbart med föregående år. Antalet 
ungdomsspelare uppgår till 181, varav 61 är flickor. Medlemsintäkterna uppgår till drygt 130 
tkr, vilket är jämförbart med föregående år. Intäkterna via aktivitetsbidragen (245 tkr) är 
jämförbara med föregående år.  
  
Den traditionella loppmarknaden upphörde 2012. Istället testades formen backluckeloppis 
under hösten 2012. Under 2013 har fyra stycken bakluckeloppisar genomförts, två på våren 
och två på hösten. Dessa har fungerat väl och de har varit bra organiserade. Föreningen har 
påbörjat uppbyggnaden av det renommé som är nödvändigt för att bakluckeloppisen ska 
kunna växa och utvecklas.  
	   
Den 30 september hade föreningen ett extra årsmöte där dokumentet ”Verksamhetsstrategi 
Genarps IF – Målsättningar och visioner” fastställdes. 
 
Föreningen gör ett överskott på 80 tkr under 2013. Detta ska jämföras med nollresultatet 2012 
och underskotten 2010-2011. Den negativa utveckling som kunde skönjas för ett par år sedan 
har vänt till följd av framför allt förbättrad kostnadskontroll, gott arbete av sponsorgruppen 
och en ökad ungdomsaktivitet. Det bör noteras att föreningen gör ett överskott trots att vissa 
kostnader för år 2014 belastar 2013 års resultat. 
 
Ett nytt fyraårigt sponsoravtal har tecknats med Actionsport och som en del av detta 
genomfördes en klubbkväll i mars hos Actionsport i Skurup. 
 
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. 
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Den nya kiosken på B-planen som färdigställdes 2012 fungerar som tänkt och har snabbt 
blivit en samlingspunkt för all ungdomsfotboll.  
 
Under året har föreningen arrangerat den traditionella fotbollsskolan efter vårterminens slut. 
Ungdomssektionen arrangerade före jul en avslutning för alla ungdomslagen i Idrottshallen. 
 
Föreningens burkinsamling fungerar väl och bidrar till den förbättrade ekonomin. Stort tack 
till alla som skänker burkar och till de trogna medlemmar som sköter verksamheten. 
 
Genom att registrera spelkorten för Svenska spel fick föreningen ett avsevärt belopp som 
också bidragit till den positiva ekonomiska utvecklingen. Tack till Micke på Spel och Gott 
och till alla som registrerat sitt kort för Genarps IF. 
 
Nätverket 
Föreningen är fortfarande medlem i Malmö FFs nätverk.  
 
Seniorverksamhet herrar 
Föreningens seniortränare under året har varit Galo Espinoza assisterad av Mats Einbjörn. 
Lagledare för A-laget har varit Uno Lindén och Lars-Håkan Johansson. Senioransvariga har 
varit Nils Danielsen och Mats Einbjörn. Tyvärr fick U-laget läggas ned på grund av alltför 
liten trupp. 
 
Föreningens representationslag på herrsidan hade en besvärlig och tung säsong. Det var hela 
tiden en kamp för att undvika nedflyttning från division fyra och chansen till återkval fanns 
kvar inför den sista matchen men laget lyckades inte utan blev degraderat till division fem. 
Året har präglats av en liten trupp och dålig träningsnärvaro. Huvudtränaren valde att avsluta 
sitt uppdrag i förtid och laget leddes under de sista matcherna av Mats Einbjörn och 
målvaktstränaren. 
 
Inför frimånaden fick en speciell grupp under ledning av Lennart Ponsler i uppdrag att 
kontakta alla befintliga spelare och även ta kontakt med Genarpsspelare som spelar i andra 
klubbar. Trots detta arbete förlorade truppen flera tongivande spelare. Glädjande är att minst 
fyra yngre spelare återkommit till föreningen och att ett antal spelare som tidigare mer eller 
mindre slutat börja träna igen. Nya tränare på herrsidan är Jonas Hansson och Mathias 
Hansson. 
 
 
Seniorverksamhet damer 
Föreningen har tillsammans med Dalby GIF drivit ett damlag i division 2. Tränare har varit 
Mats Nielsen. Initialt hade laget det svårt, men efter sommaren blev spelet allt bättre och 
kontraktet kunde säkras. Det bör noteras att laget flyttades upp från division fyra till division 
två på grund av serieomläggning. Damer U hade en besvärlig säsong mest till följd av att 
damer U serierna inte fungerat som tänkt, många inställda och flyttade matcher. Efter 
säsongen valde tränaren att ej förlänga sitt kontrakt och det gjorde att flera spelare som 
anslutit till säsongen 2013 lämnade laget. Nya tränare för laget är Sebastian Malm och Sven 
Nilsson. 
 
Under året har det förts en diskussion kring och hur samarbetet med Dalby skall ske. Genom 
ett djuplodande arbete av personer från båda föreningerna har ett särskilt dokument fastställts. 
För Genarps del är det beskrivet i det av det extra årsmötet fastställda ”Verksamhetsstrategi 
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Genarps IF – Målsättningar och visioner”. Det operativa arbetet kring damverksamheten 
kommer att skötas genom den speciella damsektion som finns mellan de båda föreningarna 
och som leds av Jan Billberg, Genarps IF.   
 
 
Ungdomsverksamhet 
Ungdomslagen startade sina serier den 14 april på grus och slutade årets säsong i mitten av 
oktober. Hela säsongen präglades av ett fantastiskt fotbollsväder när väl vinterns grepp 
försvann.   
 
Föreningen har haft 12 ungdomsdomare som främst har dömt 7-manna fotboll, men också  
5- och 11-manna. Kvalitén på våra domare anses av våra motståndare som mycket hög, vilket 
vi är stolta över. Ansvarig för ungdomsdomarna har varit Hampus Nilsson. 
 
Under året har elva träningsgrupper bedrivet träning och ungdomsvårdande verksamhet. 
Träningsgrupperna var organiserade enligt följande: PF 07, PF06, P05, P04, PF03,F03-04, 
F02, P01-02, F00-01, P99-00, F98-99. I fyra träningsgrupper har åtta ungdomar främst från 
F98-99 och P99 varit hjälptränare. 
 
Träningsgrupperna har haft 887 (923) sammankomster och totalt 9282 (9896) 
deltagare/tillfälle. Detta är en ökning gemfört med 2012 då vi hade siffrorna 764 (819) 
respektive 8631 (9388) Siffran i parentes inkluderar ungdomar under sju år som inte 
rapporteras för aktivitetsbidrag. 
 
Dessa fördelade sig 
 
 5-6 år 7-12 år 13-16 år 17-20 år Totalt  sammankomster 
Flickor (594) 1879 2149 70 4098 400 
Pojkar 4016 1168  5184 487 
Totalt (594) 5895 3317 70 9282 (9876)  887 (923) 
 
Tilläggas kan att ungdomsledarna registrerat 2420 deltagare/tillfälle varav 129 utgjordes av 
ungdomshjälptränare. 
 
P99, F99 deltog i vårens DM serie. 
Serieverksamhet i Skånebollsregi har elva ungdomslag varit anmälda enligt följande: 
på pojksidan: P14, P11, 2 st P10, P09. 
på flicksidan: Damer U, F15, F13, F11 och 2st F10. 
 
Utav dessa var P14, F15, F13 och Damer U anmälda som kombinerat lag Genarps IF/Dalby 
GIF. F99 (F14) slogs ihop efter sommaren med Dalby, att ha ett 11-manna lag i Genarps regi 
förefaller sig svårt att uppnå. 
 
Under året har vi på Ekevallen genomfört: Två stycken Löddecup för för P05 och PF 06. 
Fotbollsskola under sommarens första veckor med egna ungdomsinstruktörer med hela 82 
barn som fick fyra härliga dagar tillsammans i fotbollens tecken. 
 
Vi har haft deltagande på:  
Zonläger, sju deltagare från F00. Zonutbildning för fem stycken F99 och  sex stycken P99. 
Uttagna till LTU läger blev Emma Stenkil och Matilda Nilsson. 
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PF04 spelade förmatch på Swedbank stadion före allsvenska matchen Malmö FF-IF Elfsborg.  
 
Vi har varit representerade av F98-99 på Gothia Cup och P99 på Nörhandlecup i Danmark 
Under året vi också deltagit i ett 20-tal  olika lokala cuper med fina placeringar, bl.a. utsågs 
Elin Kristoffersson till bästa målvakt i Sandbycupen då F02 vann sin åldersgrupp.  
 
Följande utbildningar har arrangerats under året: 
Föreningsdomare för 12 ungdomar på Ekevallen.  
Ledarskapsutbildning Barnfotboll vid två tillfällen i april för 25 ledare. 
Utbildning i hjärt-lungräddning för 15 ledare och matchvärdar. 
Fyra deltagare vid Skånebolls fotbollssymposium i Örenäs. 
 
Det har genomförts fem ungdomsledarmöten med stort deltagande och engagemang under 
ledning av ungdomsansvarig Mikael Frostander. 
 
Ungdomsverksamheten kan sammanfattas enligt följande: En stabil och ökande 
ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor med duktiga och engagerade ledare och 
tränare. 
  
Ungdomsdomarna 
Det tycks råda nära nog konsensus i frågan om våra ungdomsdomares kvalitet. Även år 2013 
har vi  haft förmånen att ha många duktiga, engagerade och kunniga domare i föreningen. 
Arbetet som domaransvarig blir väldigt enkelt när det finns ständig tillgång till kompetenta 
domare, redo att döma i alla väder. Allt som oftast har vi fått praktisera principen ”först till 
kvarn” när nya matcher eller cuper dykt upp. Intresset är stort och det verkar vara roligt att 
döma fotboll i föreningen. För detta vill vi tacka ledare, matchvärdar och åskådare, vilka ser 
till att klimatet kring matcherna hålls på en trevlig och anständig nivå. Fortsätt stötta våra 
domare och låt meddela dem som inte gör det. Vi kan med er hjälp garantera ett fortsatt 
växande intresse för att döma fotboll, samt bibehålla den höga nivån vi redan har. 
 
 
Slutkommentar 
Föreningen har en stabil ekonomi, bra ungdomsverksamhet och har startat om seniorfotbollen 
för herrar i division fem. Spelare och ledare har i dagsläget en stark lokal förankring i Genarp. 
Samarbetet med Dalby GIF fungerar väl. De styrdokument som fastställts under året ger 
föreningen en tydlig instruktion om hur föreningens verksamhet ska strukturerar och styras. 
  
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      


