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Styrelse har under året haft 10 protokollförda möten och ett antal icke protokollförda träffar.
Revisorer har varit Håkan Larsson och Viktor Karlsson.
Vaktmästare på extratjänst Hussein Ibrahim.
Föreningen hade den 31 december 2018, 231 medlemmar, varav 201 var aktiva,

Verksamheten 2018
Föreningens verksamhet har under året varit uppdelad i kommittéer enligt följande:
•
•
•
•
•

Fotboll – herr
Fotboll – ungdom
Anläggning
Marknad – sponsring
Evenemang

Fotboll – herr
Tränare har varit Björn Samuelsson med Peter Carlsson som assisterande, Fredrik Nilsson
som målvaktstränare och Kent Skoglund som lagledare.
A-laget slutade på 11:e plats i division 4 och blev därmed inför säsongen 2019 nedflyttade till
division 5. B-laget blev 4 i reservserien klass 2 mellersta. Det är aldrig roligt att ramla ur en
serie, men det är bara att komma igen nästa år och satsa på serieseger.
I Intersport Cup blev det respass i omgång 2 mot IS Halmia.
A-laget har deltagit i Nyårscupen och Ginstacupen.
Priset till årets spelare gick till Erik Johansson.
Matchen mot Lilla Träslövs FF sändes live via Hallands Nyheter.

Fotboll – ungdom
Föreningen har under året haft fem pojklag och ett flicklag vilka deltagit i Hallands
fotbollförbunds serier.
Vidare har vi haft fyra unga pojklag och två unga flicklag som deltagit i sammandrag
arrangerade av Mellersta Hallands fotbollsallians.
Därutöver har det vi haft träning för barn 4-6 år. Hela 35 barn har deltagit i denna verksamhet.
Föreningen har genomfört Landslagets Fotbollsskola med 32 deltagare. Som instruktör hade
vi ungdomsspelare som skötte uppdraget på ett mycket bra sätt.
Ungdomskommittén har genomfört två utbildningsdagar tillsammans med SISU
idrottsutbildarna och Hallands FF. Dessa dagar finansierades genom idrottslyftet.
Ungdomslagens verksamhetsberättelser bifogas. Föreningen tackar alla de ideella ledare som
ställt upp som tränare under året. Utan deras insatser vore föreningens framtid ingenting!
Anläggning
Föreningen har haft en vaktmästare, Hussein Ibrahim, anställd på extratjänst. Hussein har
varit anställd på heltid. Hussein har genomfört sitt arbete med stort engagemang och tagit stort
ansvar för förening och anläggning. Alla är mycket nöjda med vad Hussein gjort och bidragit
med för utveckling av förening och anläggning.
•
•
•
•
•
•

Med stöd av investeringsbidrag från Falkenbergs Kommun har ventilationen
förbättrats i hela klubbhuset.
Alla enheter av bevattningen på A-och B-plan har bytts ut. Detta kommer att förbättra
bevattningen på hela planen.
Det stora trädet som funnits mellan B/C-planerna har tagits bort.
Med bidrag från Idrottslyftet har vi kunnat skaffa en sarg för 3-mannaspel.
Föreningen har anlagt en 5-mannaplan väster om klubbhuset.
Vaktmästaren har monterat staket vilket skapat inramning och tydliga avgränsningar
mellan ytorna på Skrea IP.

Evenemang
Likt tidigare år har kiosken skötts av styrelsemedlemmar och Skreasupporters. De har också
genomfört camping i samband med Wheels & Wings, ett arrangemang som ger många sköna
kronor till föreningen.
Tipspromenader har genomförts vid campingplatserna Hansagård och Skrea Camping.
Tipspromenader är inte vad det en gång varit. Numera mindre intresse. Trots det ger det bra
intäkt till föreningen.
Söndagen den 12 maj genomfördes Skreadagen tillsammans med 10 andra lokala föreningar i
Skrea. Det var ett arrangemang för att göra våra föreningar kända för allmänheten, främst för
alla nyinflyttade inom närområdet till Skrea stationsamhälle.
Föreningen har medverkat vid två ”Kaffekalas” med lottförsäljning.

Sponsring
Sponsorkommittén har genom hårt arbete och goda kontakter ökad intäkterna under 2018.
Kommittén har genomfört en sponsorträff i samband med ”Farsen på Vallarna”.
Övrigt:
•
•
•

Föreningen har bytt bussen till en ny Opel Vivaro. Fler sponsorer behövs för
finansieringen.
Föreningen har erhållit pengar från Svenska Spel, ”Gräsroten”, där spelare noterar
Skrea IF som sin förening.
Föreningen har via Pantamerakampanjen samlat burkar och PET flaskor, vilket under
året inbringat över 40 000 kronor.

Slutligen vill vi tacka alla ledare, sponsorer, föräldrar. Massmedia och övriga
intresserade som på olika sätt stöttat föreningen.
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