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Föreningen har 286 medlemmar varav 249 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 2016
Föreningens 85:e verksamhetsår har genomförts. Året som gått har präglats av lugn och framtidstro
inom föreningen. Alla har hjälpts åt att komma tillbaka till den rätta ”Skreaandan”.
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 Björn Samuelsson med Peter Carlsson, Kent Skoglund och Charbel Radi som
assisterande. Dessutom har Magnus Karlsson, Bengt Svensson och Ulf Abrahamsson varit lagledare
för C-laget.
A-laget slutade på 3.e plats en poäng från kvalspel. Kenny Hagberg blev bäste målskytt i serien med
8 fullträffar.
A-laget vann gruppen i årets Intersport Cup, och gick till semifinal, där det blev förlust mot Kvibille
BK. Laget vann sedan matchen om 3:e pris och spel i Svenska Cupen mot Getinge IF. Priset till årets
spelare gick till Erik Johansson.
Under sommaruppehållet blev det seger i Ginstencupen.
B-laget kom på 11:e plats i Klass 1 och blir nedflyttade, C-laget slutade på en 4:e plats i klass 3
mellersta norra. Nämnas bör att hela 46 spelare deltagit i C-laget.
Ett tack till alla ledare, spelare och övriga som stöttat seniorlagen under säsongen.

Damseniorer
Föreningen har under året haft ett damlag i Div 3. Damlaget fick en gratisplats och gjorde en utmärkt
säsong. En fin 3:e plats blev det. Tilde Johansson vann skytteligan med 34 gjorda mål 14 fler än
närmaste spelare. Jonna Bengtsson utsågs till årets damspelare. Tilde Johansson fick ta emot
utmärkelsen ”Patrik Johanssons minne”. Damlaget har deltagit i Gothia Cup, i år utan större
framgång.
I och med att säsongen 2016 slutar, tackar också Daniel Miceli och Lisa Karlsson för sig. Ett stort
tack för det arbete dessa ledare lagt ner under många år. Tack även till Kenneth Bengtsson för det
gångna året. Kenneth kommer att stanna kvar som ledare och vi hälsar Marie Westman välkommen
som tränare för damlaget. Fem spelare deltog i Elitflicklägret. Jonna Bengtsson och Tilde Johansson
har varit uttagna till SVFF.s påbyggnadsläget.
Ungdom
På ungdomssidan har föreningen haft 5 lag i seriespel och 5 lag som spelat i sammandrag. Därutöver
har det funnits 28 barn i åldern 5-6 år i träning. Vi har även haft Fotbollslekis under sex onsdagar för
de allra minsta.
I övrigt hänvisas till bilagan med uppgifterna om de olika lagen.
Vi har genomfört Landslagets Fotbollsskola med 51 deltagare.
Första helgen i oktober genomfördes Skreacupen sponsrad av SKAB för 5- och 7- mannalag. Ett
uppskattat arrangemang. Antal lag som spelade i cupen var 25.
Evenemang:
En kommitté har under året varit ansvariga för olika arrangemang.




Skött kiosken med hjälp av Skreasupporters. Ett bra initiativ. Tack vare hjälp har kiosken
varit öppen vid alla seniormatcher.
Genomfört camping vid Wheels & Wings, ett arrangemang som återkommer 2017
Genomfört årsfest vid Lilla Hansagård med 70 gäster.

Övrigt
 Föreningen har erhållit pengar från Idrottslyftet år 5.
o Ungdomssektionen har fått medel för att genomföra Landslagets Fotbollsskola.
o Föreningen har fått pengar av SvFF för att genomföra ventilationskontroll.
 Föreningen har arrangerat tipspromenader vid Hansagårds Camping och vid Skrea Camping.
 På skyltsöndagen inför julen 2016, arrangerade Skrea IF/damlag och F 04 tillsammans med
Kronan shopping julaktivitet.
 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 har fått pengar från Falkenbergs Kommun för integrationsprojekt på Skrea
Motell.
 Ungdomskommittén har tagit fram en målsättning: Skrea IF ungdom – vision.
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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