
Genarps IFs verksamhetsplan 2018 

Verksamhetsplanen är baserad på två styrdokument, ”Verksamhetsstrategi Genarps IF” och 
”Ungdomssektionens mål, policy och riktlinjer”.  

Ekonomi och allmänt  

• Målet för 2018 är en budget i balans. 

• 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 ska arrangera lotterier. Vi kommer att fortsätta med månadslotter och 
kommer även att sälja skraplotter. 

• Föreningen ska medverka vid Genarpsdagarna och julskyltning. 

• Föreningen ska ha en sponsorgrupp, en lotterigrupp och en löpgrupp. 

• Budget och utfall granskas i samråd med revisorerna vid halvårsskiftet och vid 
ordinarie årsmöte. 

• Föreningens kansli är öppet på tider som anges på hemsidan eller efter 
överenskommelse. 

• Föreningen ska anordna en sponsorträff på Stadion i Malmö.  

• Anmäla deltagare till Skånes FFs Inspirationsdagar.  

• Fortsätta vår samverkan med Lunds Kommun gällande renoveringen av lokalerna på 
Ekevallen.  

• Skapa en aktivitetsgrupp som ger tidigare ledare och andra intresserade medlemmar en 
möjlighet att bidra till föreningen.  

Seniorfotboll herr 

• Herrseniorerna spelar i division 4 Östra år 2018. 

• Målsättningen för 2018 är att stanna kvar i division 4.  

• Seniortruppen tränas fortsatt av Magnus Jacobsson och Liridon Rrustemaj, där Jonas 
Hansson ansluter (åter) som tränare. Målvaktstränare är fortsatt Mats Einbjörn.  

• Lagledare är fortsatt Lars-Håkan Johansson. 

• Håkan Hohenacker, hanterar fortsatt bl.a. fysträning och rehab samt medverkar på 
matcher (utökat jmf 2017).  



• Arbetet med att locka tillbaka spelare som är fostrade i Genarps IF ska fortsätta 
(majoriteten av truppens spelare 2018 är Genarpsfostrade).  

• För att stärka den sociala sammanhållningen och utveckla fotbollsverksamheten har 
medel avsatts i budgeten för träningsläger och sociala sammankomster.  

• 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 
senioransvarig(a) 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 etc. 

• Styrelsen utser särskild(a) senioransvarig(a). 

• Det ska finnas ett spelarråd.  

Seniorfotboll dam 

• Föreningen har ett samarbete med Dalby GIF för att hålla en tillräckligt stor trupp. 

• Dam A spelar i division 3 Sydöstra under 2018. 

• Målsättningen är att säkra fortsatt seniorspel för 2019. 

• Laget tränas av Einar Eyjolfsson, Lars-Inge Nilsson, Karl-Erik Nilsson och Paul 
Asterland. 

• Lagledare är Jan Billberg, Agneta Rosberg och Henrik Dittlau. 

• Genarps IF delar kostnad och intäkt för damtruppens verksamhet med Dalby GIF. 

• För att stärka den sociala sammanhållningen och utveckla fotbollsverksamheten har 
medel avsatts i budgeten för träningsläger och sociala sammankomster. 

• Damseniorverksamheten är organiserad i en särskild sektion i Dalby GIF och den leds 
av Genarps IFs Jan Billberg. 

• Det ska finnas ett spelarråd.  

Ungdomsverksamhet fotboll 

• Verksamheten leds av ungdomsansvarig(a) som utses av styrelsen och ansvarar för att 
arrangera särskilda ungdomsledarmöten. 

• Fotbollsskola för barn 7-12 år arrangeras veckan efter skolslut. 



• Verka för ett ökat antal ungdomsdomare utbildas som kan döma ungdomslagens 
hemmamatcher. Ansvarig för verksamheten är en särskild domaransvarig som utses av 
styrelsen. 

• Följande träningsgrupper är planerade: PF11/12, PF10, P08/09, P07, P06/P05/04.  

• Föreningen kommer att sträva efter att en separat målvaktstränare för ungdomslagen 
under året. 

• Håkan Hohenacker kommer att stötta ungdomsledarna i fys och rehab frågor/övningar. 

• En ungdomsavslutning arrangeras under hösten i samband med seniorernas sista 
hemmamatch 

• PF11/12 och PF10 uppmuntras delta i Knattespelen som ordnas av Lödde IF.  

• Ledare och spelare uppmuntras att delta i Skånebolls STU-läger 

• 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.  

Oldboysfotboll 

• Ha en oldboysgrupp som ingår i ett gemensamt lag med Dalby GIF.  

Löpgruppen 

• Löpgruppen ska verka för att träningar ska genomföras med inriktning på ungdomar, 
seniorer och veteraner. Gemensamma träningar med två till fyra pass varje vecka. 

• Träningen är inriktad på medeldistans, långdistans och trail. 

• Delta i tävlingar på lokal nivå, GM för ungdomar och SM för veteraner. 

• Träningsläger 20 - 22 april, med budgeterad kostnad för klubben på 17000:- 

• Genomförande av fyra arrangemang. 

• RISEN-loppet 1 maj, med minimässa. 

• Genarps IF trail GIFT 7 juli. 

• Skånska Mästerskapen i terränglöpning, DM, 7 oktober. 



• Skånska Energi-Stafetten 12 december. 

• Klubbmästerskap och höstfest i slutet på året.  
 




