Verksamhetsberättelse för Skrea Idrottsförening
avseende verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
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Föreningen har 309 medlemmar varav 263 är aktiva.
Styrelsen har under året
 haft 9 protokollförda möten, samt ett flertal icke protokollförda träffar.
 Genomfört en konferens på Laxbutiken. Där diskuterades frågor rörande föreningens
fortsatta utveckling.
Verksamheten 2015
Föreningens 84:e verksamhetsår har genomförts. Året blev inte som vi hoppades. Turbulens
inom herrsektionen gjorde att det idrottsliga kom i andra hand.
Föreningens verksamhet har under året varit uppdelad i kommittéer enligt följande:
 fotboll – herr
 fotboll – dam
 fotboll – ungdom
 anläggning
 arrangemang
 marknad och sponsring.
Herrseniorer
Tränare har varit Simon Frankfeldt med Stefan Frankfeldt och Mats Fehrm som assisterande
t.o.m 17 augusti. Därefter Johan Marting, Oscar Nyhemer och Per Larsson.
A-laget slutade på 10:e plats. En bra placering med tanke på den turbulens som rått inom
gruppen.
A-laget vann gruppen i årets Intersport Cup, men förlorade sedan mot Ullared.
Priset till årets spelare gick till Matteus Andersson.
Ett tack till alla medlemmar/tränare, vilka genom sitt engagemang gjort att A-laget klarade sig
kvar i serien.
B-laget vann sin serie klass 2 mellersta. C-laget slutade på en fin andraplats i klass 3 mellersta
södra. Ett tack till alla ledare för reservlagen.
Damseniorer
Föreningen har under året haft ett eget damlag, bestående av F01-laget förstärkt med några äldre
spelare. Laget slutade på en fin tredje plats i Div 4 norra. Förhoppning om uppflyttning grusades
av HFF:s Repskap, som avslog förbundets förslag. Damlaget gjorde 75 mål i serien. Av dessa
gjorde Tilde Johansson ensam 49 mål. Tilde utsågs till årets damspelare.
Ett tack till ledarna Lisa Karlsson, Daniel Miceli och Kenneth Bengtsson för ett uppoffrande
arbete med laget.

Ungdom
På ungdomssidan har föreningen haft 3 lag i seriespel och 5 lag som spelat i sammandrag.
Därutöver har det funnits 25 barn i åldern 5-6 år i träning. Genom byggnation i Skrea kommer
många nya barn som vill prova på fotboll. Det gäller att få föräldrar att ställa upp som ledare.
Föreningens flicklag F00-01 har deltagit i Gothia Cup. F 04 har varit med i fyra cuper och
kommit på tredje plats i alla.
I övrigt hänvisas till bilagan med uppgifterna om de olika lagen.
Vi har genomfört Landslagets Fotbollsskola med 45 deltagare.
Första helgen i oktober genomfördes Skreacupen sponsrad av SKAB för 5- mannalag. Ett
uppskattat arrangemang.
Övrigt
 Föreningen har erhållit pengar från Idrottslyftet år 5.
o Ungdomssektionen har fått medel för att genomföra Landslagets Fotbollsskola.
o F 01 laget har fått medel för att genomföra spelarlyftet för 14-åringar.
 Föreningen har arrangerat tipspromenader vid Hansagårds Camping och vid Skrea
Camping.
 På skyltsöndagen, inför julen 2015, arrangerade Skrea IF/damlaget tillsammans med
Kronan shopping Julstuga.
 Föreningen har erhållit pengar från Svenska Spel, ”Gräsroten”, där spelare noterar Skrea
IF som sin förening.
 Ett annat projekt som ger pengar är Pantamerakampanjen, där vi samlar burkar och PETflaskor, som annars inte ger någon pant.
 Föreningen har genomfört ett antal träffar med SISU idrottsutbildarna.
Föreningen tackar sponsorerna för stöd till verksamheten.
Föreningens hemsida, www.skreaif.nu är ett utmärkt forum för intern och extern information.
Slutligen vill vi tacka alla ledare, spelare, föräldrar, sponsorer, massmedia och övriga
intresserade som på olika sätt stöttat föreningen.
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