VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKREA IDROTTSFÖRENING
AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2020-01-01 – 2020 – 12 -31.
Styrelsen har bestått av Peter Johansson ordförande, Lars-Erik Carlsson kassör och
sekreterare, Jan-Olof Johansson, Ulf Andersson vice ordförande, Per Larsson, Anna Karlsson,
Karin Molnö, Jennie Johansson och Victor Johnsson
Revisorer har varit Håkan Larsson Viktor Karlsson.
Vaktmästare med lönebidrag Hussein Ibrahim.
Föreningen har den 31 december 357 medlemmar, 327 är aktiva,
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och ett antal icke protokollförda träffar.
Verksamheten 2020
Föreningens verksamheter har under året varit uppdelad i kommittéer enligt följande:
•
•
•
•
•

Fotboll – herr
Fotboll – ungdom
Anläggning
Marknad – sponsring
Evenemang

Verksamheten under året har präglats av Cowid-19. Under våren kunde lagen träna, men
seriespelet för seniorer började först den 17-6 och B-laget den 22-6. Ungdomslagen fick
däremot börja spela sina matcher i maj. Dock med restriktioner vad gäller antalet personer per
match, ledare och föräldrar.
Fotboll – herr:
Tränare har varit Björn Samuelsson med Peter Carlsson och Oskar Boman som assisterande,
och Kent Skoglund som lagledare. Lagledare för B-laget har varit Axel Karlsson.
A-laget slutade på 8e plats i division 5 efter att länge legat på nedflyttningsplats, B-laget kom
på femte plats i reservserien klass 2 mellersta.
Tränarstaben med Björn i spetsen avtackades efter 5 år i föreningen. En blomsterkvast
överlämnades av ordförande Peter Johansson efter sista matchen. Föreningen tackar för det
arbete som man lagt ner i föreningen under dessa år.
Priset till årets spelare gick till Robin Hansson.
Fotboll – ungdom:
Föreningen har under året haft 7 pojklag och tre flicklag som deltagit i Hallands
fotbollförbunds serier. Vidare har vi haft tre pojklag och två flicklag som spelat i sammandrag
arrangerade av Mellersta Hallands fotbollsallians. Föreningen har startat upp träning för
pojkar/flickor födda 2014. Ett trettital barn har deltagit. Fotbollslekis har genomförts 6
gånger, totalt har 38 barn deltagit.

Föreningen har genomfört Landslagets Fotbollsskola med 54 deltagare. Som instruktör hade
vi ungdomsspelare som skötte uppdraget på ett bra sätt.
Ungdomskommittén har genomfört två utbildningsdagar tillsammans med SISU
idrottsutbildarna och Hallands FF. Finansiering genom idrottslyftet.
Lucas Johansson är årets mottagare av Patrik Johanssons minne.
Föreningen tackar alla de ideella ledare som ställt upp som tränare under året.
I övrigt bifogas verksamhetsberättelse från U-kommittén.
Anläggning:
Föreningen har haft en vaktmästare, Hussein Ibrahim, som varit anställd Med lönebidrag.
Denna tjänst har fr.o.m. 2020-11-27 förlängts med ett. Vaktmästaren har varit anställd på
heltid. Han har skött verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.
Genom bidrag från Framtidsbanken har föreningen fått bidrag för att bygga ett utomhusgym.
På grund av pandemin har detta blivit försenat. En boulebana har anlagts. Ett stort tack till
framtidsbanken.
Evenemang:
På grund av pandemin blev det inget Wheels & Wings.
Tipspromenader har genomförts vid Skrea IP. På grund av pandemin kunde dessa bara
genomföras på våren.
Sponsring:
Sponsorkommittén har genom hårt arbete och goda kontakter ökad intäkterna under 2020.
Övrigt:
•
•
•
•
•

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 45 000 kronor.
Genom försäljning av pizzabottnar har vi fått en intäkt på närmare 40 000 kr.
Ungdomslagen med föräldrar har röjt ris på Brune Kulle vilket innebar ett bra tillskott.
Julkalendrar och bingolotter till uppsittarkvällen har gett en stor intäkt.

Slutligen vill vi tacka alla ledare, sponsorer, föräldrar. Massmedia och övriga
intresserade som på olika sätt stöttat föreningen.
Falkenberg 2020-12-31
Peter Johansson, Ulf Andersson, Lars-Erik Carlsson, Per Larsson, Karin Molnö, Jennie
Johansson, Jan-Olof Johansson, Anna Karlsson. Adjungerad: Victor Johnsson

Föreningen har under året haft 7 pojklag och 3 flicklag som deltagit i Hallands fotbollförbunds serier.
Vidare har vi haft sex pojklag och 4 flicklag som spelat 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.
Träff med ungdomsledarna genomfördes 19 januari samt 26 april. Här efterfrågas samlad
information rörande föreningen.
Lagföräldrar har startats upp för att enklare kommunicera händelser och inbringa hjälp vid olika
arrangemang.
P2014 startades upp med ett 30-tal anmälda barn. Träningarna genomfördes 1 gång per vecka majjun och samt aug-sep.
Matchvärd är en funktion som Hallands fotbollsförbund rekommenderar alla föreningar att ha. Skrea
IF eftersträvar att ha på plats vid alla matcher. Syftet är att tillse att matcherna spelas efter de
grundläggande värderingarna glädje, gemenskap, fair play, härlig stämning på idrottsplatsen och runt
fotbollsplanen. Styrelsens ungdomsrepresentanter har arbetat fram en rutin för detta uppdrag.
Nytt för i år är att alla spelare som löst medlemsavgift får ett matchställ att sköta om och ha färdigt
inför matchstart.
Under mars kom covid-19 och detta medförde restriktioner på samlingar, möten och till viss del
träningar. Matcher och sammandrag senarelades till juni och när publik inte fick vara på plats
filmades matcherna via appen ”Min fotboll”. Ett uppskattat sätt att få titta på fotboll i dessa
underliga tider. Tillgång till gemensamhetsutrymmen uteblev och omklädningsrum stängdes. När
senhösten kom och det var dags för innefotboll ställde en del lag in sina träningar medan andra
ställde om och bokade upp tider på konstgräsplanerna.
Barnfrågor till Skreapromenaden har funnits from i år och skapade möjlighet och intresse för
barnfamiljer att delta i promenaderna. Upplevelsen är att detta ökat antalet deltagare vid varje
tillfälle. Vid ett tillfälle innan sommaren grillades det korv som såldes till korvsugna
promenaddeltagare. I princip alla deltagare köpte varsin korv så det gav extra intäkt till kassan.
Arbetet med att skapa en ledarpärm har startats upp. Tanken är att med hjälp av tidigare dokument,
som där det har behövts har reviderats, kompletteras med nytt. För att innehålla det som en ledare i
Skrea IF behöver ha vetskap om. Tanken är att denna ska finnas på kansliet.
Kansli på Skrea IP har varit en önskan och nu har önskan tagits till handling. Det tidigare
domarrummet kommer göras om till kansli. Själva genomförandet blir under början av 2021, men
idéer och planer är klara under 2020.
Föreningen har genomfört Landslagets Fotbollsskola med 38 deltagare, 27 pojkar och 11 flickor. Som
instruktör hade vi ungdomsspelare från P05-P06 som skötte uppdraget på ett bra sätt. I år blev det i
augusti istället för juni pga. rådande pandemi.
Fotbollslekis för födda 2016 anordnades under hösten med 3 tillfällen á 45 min. Spelare från
herrseniorerna höll i dessa tillfällen.
Lördagsgodiskiosken startades upp på försök med start i maj och det gav bra intäkter. Hösten lades
dessa tider ut till ungdomslagen att bemanna.

Jennie Johansson Karin Molnö

