
Genarps IFs verksamhetsplan 2015 
 
Verksamhetsplanen är baserad på två styrdokument, ”Verksamhetsstrategi Genarps IF” 
och ”Ungdomssektionens mål, policy och riktlinjer”. 
 
Ekonomi och allmänt 

 Målet för 2015 är en budget i balans, vissa kostnader som ska belasta 
innevarande år har hanterats inom föregående års verksamhet. 

 Intäkterna kommer i första hand från aktivitetsbidrag, sponsorer, 
medlemsavgifter och kioskverksamhet. 

 Vid planering av matcher ska schemaläggning göras så att sammanhållna 
matchdagar erhålls för att fullt kunna utnyttja kioskverksamheten och för att 
underlätta personalbyten i kiosken. 

 Föreningen arrangerar bl.a följande lotterier under 2015: hemmatipset, 
månadslotten och någon form av skraplott. 

 Föreningen ska medverka vid Genarps-dagarna och julskyltning. 
 Föreningen ska ha en sponsorgrupp, en lotterigrupp. 
 Budget och utfall granskas i samråd med revisorerna vid halvårsskiftet och vid 

ordinarie årsmöte. 
 Föreningen ska ett kansli som är öppet enligt de tider som läggs på hemsidan 
 (vid högsäsong en kväll per varannan vecka). 
 Införa ett nytt ekonomiprogram. 
 Införa OCR numer på fakturor. 
 Införa/utveckla ny hemsida. 
 Översyn och anpassning av föreningens stadgar. 

 
Seniorfotboll herr 

 Herrlaget spelar division 5 år 2015. 
 Målsättningen är att stabilisera verksamheten för att på sikt kunna utmana om en 

division 4 plats. Reservlag div 3. 
 Senior truppen tränas av Jonas Hansson och Mathias Hansson. 
 Lagledare A är Lars-Håkan Johansson. 
 Lagledare reservlaget Kevin Westacott 
 Träningen sker huvudsakligen, tisdagar och torsdagar. 
 Arbetet med att locka tillbaka spelare som är fostrade i Genarps IF ska fortsätta. 
 För att stärka den sociala sammanhållningen och utveckla fotbollsverksamheten 

har medel avsatts i budgeten för träningsläger och sociala sammankomster. 
 Ett av föreningens ungdomslag ska fungera som bollkallar vid hemmamatcher. 
 Vid hemmamatcher ska det finnas matchvärdar och speaker. 
 Om det finns behov av övergångsersättningar till andra klubbar för nya spelare 

ska senioransvariga diskutera detta med styrelsen. Vid behov får styrelsen 
omprioritera 

 Eventuella övergångar ska förankras med ordförande och i särskilda fall med 
styrelsen. 

 Vid hemmamatcher ska det ordnas försäljning av hamburgare. 
 Styrelsen utser särskilda senioransvariga. 
 Det ska finnas ett spelarråd 

 



 
Seniorfotboll dam 

 Föreningen har ett gemensamt damlag med Dalby GIF.  
 Laget spelar i division 3 eller 4 under 2015. 
 Målsättningen är att säkra fortsatt senior spel för 2016. 
 Laget tränas av Sebastian Malm och Lars-Inge Nilsson. 
 Lagledare är Jan Billberg, Lars Olsson och Agneta Rosberg. 
 Genarps IF delar kostnaden för damlagets verksamhet med Dalby GIF. 
 Damsenior verksamheten är organiserad i en särskild sektion i Dalby GIF och den 

leds av Genarps IFs Jan Billberg. 
 Det ska finnas ett spelarråd. 

 
Ungdoms verksamhet fotboll 

 Verksamheten leds av ungdomsansvarig som utses av styrelsen och ansvarar för 
att arrangera särskilda ungdomsledarmöten. 

 Fotbollsskola för barn 7-12 år arrangeras veckan efter skolslut. 
 Föreningen ansvar för att ungdomsdomare utbildas som kan döma 

ungdomslagens hemmamatcher. Ansvarig för verksamheten är en särskild 
domaransvarig som utses av styrelsen. 

 Följande träningsgrupper är planerade: PF08, PF07, PF06, P05, P04, P01-02-03, 
F03-04. Tillsammans med Dalby GIF finns det F02 och F00-01. 

 Föreningen kommer att sträva efter att en separat målvaktstränare för 
ungdomslagen under året (typ Dalby GIF modellen) 

 En ungdomsavslutning arrangeras under hösten. 
 Lödde cup spel arrangeras av P08, P07 och F06-07. 
 Ledare och spelare uppmuntras att delta i Skånebolls zonverksamhet. 
 F00-01 kommer att delta i Gothia cup. 
 Det finns pengar avsatta i budget för cupverksamhet. 

 
Kioskverksamhet 

 Verksamheten leds av en kioskansvarig som utses av styrelsen. 
 Varje lag ska utse kioskansvariga för laget. Dessa personer ansvar för att 

kioskverksamhet bedrivs i samband med hemmamatcher. 
 Vid hemmamatcher för herr- och damlag ansvarar ungdomslagen för 

kioskverksamheten enligt särskilt roterande schema. 
 
Oldboys-fotboll 

 Ha ett lag i oldboysserien. 
 
Löpgruppen 

 Vidareutveckla gruppen och arrangera mist en löptävling i form av  
RISEN-loppet den 1 maj -15. 

 Gruppens tränare/koordinatorer är Bo Andersson och Britt-Marie Andersson. 
 
Mountainbikegruppen 

 Starta upp gruppen och göra ett strategiprogram och vidareutveckla gruppen. 
 Uppstarten koordineras av Peter Björnström. 

 


