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Dagordning
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande för mötet.
3) Val av protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
4) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets och räkenskapsår.
12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13) Val av :
a. 3 st ledamöter för en tid av 2 år vardera.
b. 1 ordförande för en tid av 2 år
c. 2 st. revisorer för en tid av 1 år.
d. 3 st. ledamöter i valberedingen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande och sammankallande.
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Styrelsen för Bergums IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Styrelsen och dess arbete under 2018
Styrelsen har under året haft 20 styrelsemöten och ett extra möte.
Styrelsen har under året löpande arbetat med att förbättra och organisera föreningen inom olika områden.
Några exempel är:
En jämställdhetspolicy har tagits fram samt fastslagits.
Under hösten ordnade styrelsen ett ledarmöte med dialog och fokus på hur vi kontinuerligt kan
vidareutveckla och implementera vår policy för vår barn-och ungdomsverksamhet.
Fokusera föreningens ekonomi på den direkta verksamheten och minimera de indirekta kostnaderna.
Vidare har styrelsen beslutat om etablering av totalt 4 kommittéer för att både involvera accelerera
utvecklingen av verksamheten och samtidigt fördela arbetet på fler individer.
Årlig medlemsenkät har skickats ut och resultaten har analyserats av styrelsen. Generellt är föreningens
medlemmar mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs och det är primärt inom utrustning och
träningsytor som de stora förbättringsmöjligheterna finns.
Genom bl.a. två Göteborgsförslag har styrelsen arbetat för att utöka föreningens möjligheter att
expandera och dessutom öka både säkerheten och förbättra miljön kring anläggningen
Allmänt om verksamheten

Fotbollssektionen
Föreningen har haft 13 barn- och ungdomsgrupper i verksamhet under säsongen, varav 6 varit
flickgrupper, 6 pojkgrupper och 1 mixade. Varje grupp har innehållit ett eller flera lag.
Med A-truppen har 24-26 lag deltagit i verksamhet administrerad av Göteborgs Fotbollförbund.
Damlaget deltog i 7-manna serie även den administrerad av Göteborgs Fotbollförbund.
Fotbollskommittén genomförde två stycken ledarmöten.
2018 har sammandragen Integrationsdagen och Lerumsalliansen arrangerats.
Bergumsdagen arrangerades i augusti månad med deltagande från samtliga ungdomslag i föreningen i
åldrarna födda 2004-2010. Vi hade mixade lag och uppdelat på två åldersspann.
Fotbollsskolan som genomfördes i början av sommarlovet bestod av 125 stycken barn. Som ett led i att
utveckla och uppmuntra våra äldre spelare så har ledare till fotbollsskolan rekryterats från våra
02/03-lag, både pojkar och flickor.
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Anläggning
Under 2018 har den nybyggda delen av föreningens klubbhus målats och de 2 omklädningsrummen
används av Damjuniorerna och Herrseniornerna. Caféet har utökats genom borttagning av en vägg vilket
förenklar för hantering och möjliggör ett utökat utbud.

Föreningen har sitt säte i Olofstorp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
A-laget degraderades till div 6.
1 extra stämma för fyllnadsval till styrelsen hölls 2018-06-03 eftersom 4 ledamöter valt att lämna sina
uppdrag under våren.

Medlemsinformation
Bergums IF har under 2018 haft 530 betalande medlemmar. I bandysektionen har 2 st deltagare betalt
sina avgifter.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018
1 827
-207
23

2017
2 328
-175
26

2016
2 429
139
28

Förändring av eget kapital
Balanserat

Belopp vid årets ingång
Disposition av
föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets

Totalt

resultat

resultat

1 272 429

-175 194

1 097 235

-175 194

175 194
-206 807
-206 807

0
-206 807
890 428

1 097 235
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 097 234
-206 807
890 427

890 427
890 427

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

1 826 924
1 826 924

2 328 396
2 328 396

-463 948
-589 644
-664 968

-436 709
-1 130 902
-601 095

-235 482
-1 954 043
-127 119

-235 482
-2 404 188
-75 792

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-79 688
-79 688
-206 807

4
-99 406
-99 402
-175 194

Resultat före skatt

-206 807

-175 194

Årets resultat

-206 807

-175 194

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

3
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2018-12-31

2017-12-31

3 173 118
3 173 118

3 408 600
3 408 600

11 800
11 800
3 184 918

11 800
11 800
3 420 400

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

38 550
11 717
363 996
414 263

55 000
12 629
361 300
428 929

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

351 198
351 198
765 461

442 444
442 444
871 373

3 950 379

4 291 773

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i ekonomisk förening
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2018-12-31

2017-12-31

1 097 234
-206 807
890 427
890 427

1 272 429
-175 194
1 097 234
1 097 234

2 724 988
2 724 988

2 829 992
2 829 992

125 004
111 774
20 404
11 717
66 065
334 964

185 004
106 385
15 404
11 131
46 623
364 547

3 950 379

4 291 773

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
Markanläggningar

4%
5,55 %

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Medlems- och aktivitetsavgifter
Idrottsverksamhetens intäkter
Lotterier, bingo m.m.
Statliga och kommunala bidrag, RF
Sponsring och reklam

2018

2017

435 160
217 382
291 574
762 828
119 980
1 826 924

388 266
349 085
160 139
1 137 276
293 630
2 328 396

2018

2017

1

1

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 4 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

5 467 257
5 467 257

3 847 227
1 620 030
5 467 257

-2 058 657
-235 482
-2 294 139

-1 823 175
-235 482
-2 058 657

3 173 118

3 408 600

2018-12-31

2017-12-31

2 724 988
2 724 988

2 829 992
2 829 992

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristig skuld till kreditinstitut, förfaller mer än ett år
framåt i tiden

Olofstorp den 19 mars 2019

Georg Linden
Ordförande

Esad Alic

Pernilla Jarl

Adnan Hrnic

Roman Kiejs

Michael Andersson
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2019

Peter Erixzon
Revisor

Inger Bergström
Revisor

Verksamhetsplan för Bergums IF 2019
Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt fastställda riktlinjer. Detta innebär för år 2019 följande.
Fotboll – Herrar
•

A-laget deltar i Div 6A

Fotboll – Damer
•

Damlag som deltar i 7-manna serien.

•

Dam junior – laget spelar i Div 3 kompisligan

Fotboll – Ungdom
Åldersgruppen 6 år anmäler sig löpande till sammandrag under året. De olika lagen i åldersgrupperna
7 – 9 år deltar i Lerums Fotbollsallians sammandrag samt Östra Leken. Pojklagen i åldersgrupperna
10 – 16 år och flicklagen i åldersgrupperna 10 – 14 år deltar i Göteborgs Fotbollförbunds serier.
Lagen kommer att delta i cuper under året. För pojkar och flickor 10-12 år rekommenderas Ulvacupen
och för 13-16 år Skadevi cup.
Följande åldersgrupper åker till Ålborg City Cup i slutet på maj, P-03, P-04, P-06, F05 och F-06.
För Damjuniorerna planeras träningsläger i Spanien.
Bergums IF´s Fotbollskola för pojkar och flickor i åldrarna 7 – 13 år planeras vecka 26, juni månad
med deltagande av ca 140 barn och ledarna kommer från våra äldre ungdomslag.
Åldersgrupperna 12 år till 16 år anmäler sig till futsalserierna som finns via Göteborgsfotbollsförbund.
Samtliga Lag från 8 år till 16 år anmäler sig till 2st cuper/åldersgrupp.

Anläggningen
Investerings- och förbättringsplanen för 2019– 2021 uppdateras löpande utifrån hur förutsättningarna
ser ut.
•

Arbetet med Göteborgsförslaget som styrelsen skickat in fortskrider.

•

Arbetsdagar, en dag under våren samt en dag under hösten (datum fastställs av styrelsen).

•

Arbetet med att finansiera en ny konstgräsplan fortskrider.

Ekonomi
Det ekonomiska målet för 2019 är att uppnå ett nollresultat av verksamheten. För detta krävs ett aktivt
arbete inom hela föreningen med att skapa intäkter samt hålla nere kostnaderna. Uppföljning av
ekonomin sker löpande.

Arrangemang

Följande arrangemang ska genomföras med medlemmarna som resurs för att säkerställa lyckade
arrangemang.
•

Bergumsdagen 6 juni

•

Sammandrag Lerums Alliansen 3-3 spel (ca 20 deltagande föreningar) 21 september och 22
september 5-5 spel (ca 75 deltagande lag)

Övriga intäktsskapande aktiviteter är bl.a.
•

Sponsring

•

Lottförsäljning

•

Kioskförsäljning

Föreningsutveckling
Styrelsen strategi är att arbeta mot att styrelsens arbete uppnår en långsiktighet, trots att ledamöter
lämnar och nya kommer in, för att optimera verksamheten.
Styrelsens startar under 2019 undergrupper för att bistå styrelsen i arbetet för att förbättra och
utveckla verksamheten, dessa är; Sponsorgruppen, Anläggningsgruppen, Arrangemangsgruppen och
Fotbollskommitén.

Ledarutveckling
Ett ständigt långsiktigt utvecklingsarbete, utifrån föreningens förutsättningar och behov, pågår. I detta
ingår 2 ledarmöten under året.
Ledarutveckling och ledarförsörjning är prioriterade områden inom föreningen.
Ledarutveckling sker enligt föreningens ungdomspolicy.
Arbetet med ledarförsörjningen sker enligt föreningens plan för rekrytering av ledare och funktionärer.
Stort behov av ledare/funktionärer föreligger vad gäller att hjälpa till vid matcher samt vid våra
arrangemang och fixardagar med olika göromål på idrottsplatsen. Härvid krävs ett aktivt
rekryteringsarbete.

Budget enligt styrelsens förslag för 2019
Verksamhetsfinansiering, nettoomsättning
Föreningens intäkter:
Avgifter för medlemmar

507 900

Arrangemang och försäljning

312 600

Div. Bidrag

641 200

Övriga rörelseintäkter

214 000

Summa, föreningens intäkter

1 675 700

Föreningens utgifter:
Räntor och amortering

205 000

Ledare, inklusive ungdomsledare och reseersättning

125 000

Personal

325 200

Kansli

47 000

Anläggning & fastighet

135 000

Drift och underhåll

206 500

Material-varor

174 000

Träning & tävling

458 000

Summa, föreningens utgifter

1 675 700

Verksamhetsberättelse per lag/grupp
Damjuniorerna
Tränare: Helene Emneborg, Gert Areback, Jörgen Svanström, Peter Persson och Lisbeth
Eriksson (mv-tränare) - Antal spelare: 20-25 inskrivna, genomsnitt på träning 12-15 st
Damjuniorlaget bildades hösten 2017 med en stomme från den stora truppen 02/03 och
kompletterades med äldre spelare som spelat i andra lag i klubben sedan tidigare. Några
spelare värvades från andra klubbar och några spelare lämnade oss. Hälften av spelarna var
egentligen ett år för unga för att spela juniorspel men det fanns inga andra möjliga alternativ
för oss.
Säsongen 2018 inleddes med en kick-off med beachvolley och pizza i klubbstugan. Eftersom
konstgräsplanen var fylld av snö och is under längre perioder tränade vi inomhus, på
Bläsebovallen samt körde några spinningpass, det blev även en hel del fyspass i klubbstugan
och intervallöpning på cykelbanan som komplement.
Målet för säsongen var att etablera ett juniorlag i seriespel med specifikt fokus på att
utbilda/utveckla spelarna individuellt samt utveckla vår spelidé enligt spelsystemet 4:2-3:1.
Undet hela säsongen har vi haft fokus på individuell teknik och hitta vägar att spela oss ur alla
situationer. Vi har tränat på att bygga upp vårt anfallsspel genom att ta oss vidare från en
spelyta till en ny spelyta. Med tanke på utfallet för matcherna blev det även fokus på
försvarsspel.
Vi spelade tre träningsmatcher, anordnade en kostföreläsning för äldsta flick- och pojklagen,
tränade självförsvar, allt för att stärka gruppen både socialt och fotbollsmässigt.
Tävlingssäsongen inleddes tufft och vi fick möta seriens bästa lag i de fyra första matcherna.
Tjejerna kämpade på hela säsongen och mot slutet av serien kunde vi se en stor utveckling för
laget och på slutet vi gjorde några spelmässigt riktigt bra matcher. Vi kan konstatera att
säsongen blev mycket tuffare än vad vi hade trott. Det tror vi beror på många olika saker, dels
mötte vi lag som hade placerat sig i fel serie (de borde ha spelat i högre serier), vi var ett ungt
lag och helt nytt som juniorlag. Träningsnärvaron var under perioder alldeles för låg vilket
försvårade arbetet med laget och vår spelidé. Tjejerna hade andra aktiviteter som ibland
krockade med fotbollen och motivationen var emellanåt lite bristfällig.
Tjejerna fick under sommarledigheten ta ansvar för sin egen träning mha ett träningsschema.
Höstsäsongen inleddes med ett träningsläger i Bohuslän med övernattning. Där jobbade vi bla
med olika målsättningar för hösten. Sista seriematcherna och OLKA futsalcup var ljusglimtar
för laget, vi fick igång ett fint spel och såg flera fina individuella prestationer.
Bergums damjuniorer är ett gäng med fantastiska tjejer som aldrig ger sig, vi har en god
sammanhållning och ett gott ledarskap. Säsongen avslutades med beachvolleyspel och pizza i
klubbstugan. Vi tar nya tag för säsongen 2019!
Helene Emneborg 2019-03-01

F05/06
2018 har vi haft en väl fungerande träningsgrupp med tjejer födda 05/06, där vi upplever
stämningen och utvecklingen i gruppen som positiv.
Vi är ca 25 tjejer i träningsgruppen men träningsnärvaron och ambitionen hos dessa tjejerna är
hög vilket medför att det är en bra och pålitlig träningsgrupp.
Under året så deltog vi i Aahlborg city cup i Danmark och Skadevi cup, båda bra turneringar
som förde flickorna och föräldragruppen närmare varandra.
Vi deltog med ett F-05 och ett F-06 lag i seriespel där vi stod för väldigt bra prestationer
under året och under vintern så hade vi två futsallag representerade från föreningen, ett lag i
F-05/04 klassen och ett i F-06 klassen och även här så har vi positiva minnen med oss.
Vi kämpar på och försöker hålla ihop gruppen och hoppas på ett positivt 2019.
Ledare under året och inför 2019 är Patrik, Magnus, Dervis och Mikael.

F07/08
F07/08 har haft ett bra fotbollsår där hela truppen nu har spelat i spelformen 7 mot 7. Under
året genomförde laget sammanlagt 99 träningstillfällen. Vi har även deltagit i 49
matcher/cuper. Laget har under året bestått av 32 fotbollstjejer.
Utöver matcher och träningar har vi genomfört föräldramöte, gått på landskamper och
allsvenskan, haft teambuilding på Prison Island, bowlat samt bott på lägergård tillsammans.
Under säsongen har vi även genomfört en spelarenkät med ett väldigt glädjande resultat.
Säsongens höjdpunkt var deltagandet i Ulvacupen som sträckte sig över tre dagar. Ett
traditionsenligt äventyr för klubbens alla lag som spelar 7 mot 7. I år hade truppen med tre lag
som samtliga presterade bra. Framförallt såg vi utvecklingen på de tjejer som deltog för andra
året där vi vände föregående års förluster till storsegrar mot samma motstånd.
Från och med hösten har truppen haft två lag i 07-serien och 1 i 08-serien med syfte att slussa
in fler av de yngre tjejerna i en tuffare matchmiljö.
Under året har två av lagets ledare genomgått Svenska fotbollsförbundets utbildning för
tränardiplom B.

F09
Vi har under året 2018 bedrivit fotbollsträningar två gånger i veckan för flickor födda 2009,
uppehåll har vi haft för sommarlov och jullov. Det har varit ca 15 spelare på varje träning och
vi är 3 ledare som är med de flesta gångerna. På träningarna har vi försökt lära ut fotboll på ett
bra och roligt sätt, så att vi får barnen att känna glädje och att de ska tycka att det är roligt att
komma på fler träningar.
Vi har i år varit med i seriespel med två lag vilket har inneburit matcher på helgerna och
träningar under veckodagar. Vi har också deltagit i snickarcupen (inomhus) och en
förberedande cup för att börja spela med sju flickor på planen
Vi har också haft två föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör.
Julavslutningen genomfördes med klättring ute på Serneke arena vilket uppskattades mycket
Det har varit ett roligt och spännande år, och nu ser vi fram emot ett nytt minst lika roligt och
spännande 2019 och vi börjar spela sjumanna.

PF10
Vi startade säsongen i Gunnilsehallen 21 januari - 31 mars och avslutade på Bergumsvallen
den 9 december.!
Både till sommarlov och jullov hade vi match mot föräldrar och lite fika efteråt.!
Vi har deltagit vid i Öjersjö cup!
Varit med på Bergumsdagen!
Deltagit i Kompisligan med tre pojklag och ett flicklag.
Under våren verksamhetsåret var vi fyra huvudtränare. I maj fick vi nya kollegor så sedan
dess har vi varit åtta tränare men en av oss har varit sjukskriven sedan i höstas. Tränarna har
träffats vid ett par tillfällen under året för att planera träningarna och diskuterat vår barnsyn
utifrån träningen.
I snitt var det 25 deltagare på träningarna inomhus inklusive tränare. Gruppen var indelad i
två grupper som tränade en timma var.
Under våren utomhus var det i snitt 35 inklusive tränare.
Under hösten var det mellan 35-40 deltagare i snitt per träning inklusive tränare. Under
utomhus träningarna tränade vid två tillfällen i veckan. ! !
Vi har under hösten separerat flickor och pojkar under träning men ser det som en fördel att
de tillhör samma lag. Flickorna tycker träningen är ”roligare” när de får göra de flesta
övningar tillsammans då vi upplever att de drar sig tillbaka när de är med pojkarna. Vi ser fler
fördelar än nackdelar att flickor och pojkar är tillsammans och tycker vi fått ett bra koncept på
våra träningar som fungerar mycket bra och detta vill vi fortsätta med. ! !
Under året har flera barn börjat träna med oss. Några få har vi tappat. Barn som tidigare varit
med men som slutat har kommit tillbaka. Vi är 45 aktiva barn vilket vi är glada för.! !
Ledarna F/P-10 !
Morgan Blomgren, Anders Rand, Magnus Björnli, Linnéa Törngvist, Helen Rubensson,
Joachim
Arvidsson, Magnus Thorén, Marie Johansson!

F11/12
Vi är ett helt nytt gäng med tjejer födda 2011 samt 2012. Vi startade som F12 den 18
november 2018 och fram till 3 mars har vi haft 11 träningar och spelat ett 1 futsalsammandrag
i F11 miljö. Då det även har kommit in några F11or så vi har vi gjort om laget till ett F11/12.
Vi består i dagsläget av 11 aktiva och 2 ledare. Träningarna omfamnas av god energi och ett
härligt engagemang från tjejerna.
Ledarna,
Diego Bouza & Tomas Forsberg

A-lag herrar
Vi började vår säsong riktigt starkt i div 5a och ledde serien efter fyra omgångar.
Tyvärr drabbades vi av skador på våra kanske viktigaste spelare och tappade under våren
ordentlig.
Hösten gick inte bättre och vi hade tyvärr inte mycket med oss. Det innebar att vi åkte ur
serien.
Vi drog igång igen i december och ser att vi fått tillbaka en del gamla spelare.
2019 kommer förhoppningsvis bli en bättre säsong.
Ola Klevenås, Ledare herr

P03/04
Under 2018 så slogs pojkar födda 04 och 03 ihop sig till en U-16 trupp, syftet var att skapa en
bra träningsgrupp med god ledartäthet. Ledare för gruppen var Anders, Esad, Rolf,
Muhammed, Björnli, Stefan och Mikael.
Antalet barn som gruppen innehåller är ca 35, där vi upplever en god sammanhållning med
medlemmar som har väldigt goda träningsambitioner.
Under året så deltog vi i hela fem serier för att alla som sköter sin tränings ska få en
matchmiljö. U-16 truppen innehåller tre barn födda 05 så i samarbete med P-06 och F-05/06
så utgjorde de en matchmiljö. Pojkar födda 04 hade två jämna lag i seriespel och pojkar födda
03 hade två lag, 1 i klass 3 och ett i klass 5.
Vi lyckades under året hålla ihop gruppen på ett positivt sätt, tyvärr med ett par avhopp men
samtidigt så har det tillkommit ett par nya spelare.
Vi hoppas lyckas med samma bedrift under 2019 så att vi 2020 har en juniorverksamhet för
pojkar i Bergums IF.

P06
Bergums IF P06 summerar ett år med sedvanligt mycket aktiviteter (träning/matcher) runt sin
verksamhet.
-

108 träningspass har avklarats
76 serie/cup-aktiviteter
3 stycken lägeraktiviteter (1 övernattningshelg i klubbhuset, sedan cup i Tidaholm och Skövde)
Truppens är intakt mot tidigare säsonger, och vi är strax över trettio spelare i truppen
Under seriespelet medverkade vi med tre (3) i seriespelet (Spelform – Liten 9-manna). Vi bidrog
också med spelare i P05-serien. Ibland var P06-spelarna i majoritet.
Vi har haft tre (3) temadagar/kvällar där vi arbetat med vårt beteende i truppen, med klubbens
U-policy som riktat dokument.
Under hösten/vintern medverkade vi med tre (3) lag, , i Futsalserien. Där var vi den enda
föreningen som medverkade med tre lag på Nivå – Svår.
Vi har också medverkat i tre (3) inomhusturneringar i P05-klassen (mot äldre lag). Där lyckades vi
ta silver i Trettonhelgscupen, och en kvartsfinalplats i Torslanda Futsal Cup.
I P06-klassen medverkade vi enbart i Trettonhelgscupen, där tog ett lag brons, och det andra föll
i kvartsfinalen (där möttes våra två lag).

Övrig info:
-

-

-

Under 2018 så mixade vi ett lag med killar från P06, och tjejer från F05/06, vid tio matcher . Mot
rena pojklag. Såväl inomhus som utomhus. En idé P06 och F06 (Mikael Olausson) diskuterat, och
nu gjort till en verklighet. Vi vill bygga vidare på ’ETT Bergums IF’, över åldersgrupper och kön.
Det mixade laget är obesegrat, och avslutade Futsalsäsongen med att besegra elitlag BK Häcken
med 11-5. Det laget, och andra U-lag (pojk/flick) har blivit en ’snackis’ i Fotbollsgöteborg…det
pratas om Bergums IF.
Under vintern har även en handfull spelare från P06-truppen, tränat med U-truppen. Och även
spelat matcher.
Vårat P06-lag har dragit till sig storklubbarnas intresse, och en handfull spelare har blivit
uppvaktade under 2018. En valde, strax innan jul, att gå till IFK Göteborg. Där trivdes han dock
inte. Men istället för att gå till en annan elitklubb, valde han att komma tillbaka till Bergums IF i
februari, vilket ger vår verksamhet ett gott betyg.

//Rolf

P07
4 tränare och ca 22 grabbar.
Under våren deltog vi i Seriespel (7-manna) med två lag.
Perioden Januari-Februari hade vi inomhusträning i Gunnilse.
Perioden Mars – slutet Juni hade vi utomhusträning på konstgräs.
I slutet av Mars deltog vi i Ytterby Cup med två lag.
6 juni deltog vi i Integrationsdagen på Bergumsvallen.
I juni deltog vi i Ulvacupen med två lag.
I mitten av Augusti deltog vi i Bergumsdagen.
Under hösten deltog vi i Seriespel (7-manna) med ett lag.
I slutet av Oktober deltog vi i Bebben Cup med ett lag.
Perioden mitten av augusti till slutet av november hade vi utomhusträning på konstgräs.
Perioden början av november till jul hade vi inomhusträning i Gunnilse.

P08
Under 2018 hade vi som mest 27 spelare i truppen. Under året har 6 slutat och 2 tillkommit.
Således är vi nu 23 spelare.
I början av 2018 var vi 2 ledare. Under 2018 tillkom 1 ledare. Således är vi nu 3 ledare: Stefan
Mojanovski, Zlatan Kevac och Daniel Eriksson.
Vi har under 2018 spelat seriespel med 2 lag i GFF seriespel för pojkar 10 år 7 mot 7 (svår
serie).
Därtill har vi deltagit i 4 st cuper 7 mot 7: PIF- cupen, Ulvacupen, Ytterby cup samt Wfm cup.
Vi har också deltagit i 3 st futsalcuper: GFF:s sammandrag, snickarcupen samt Torslanda
futsalcup.
Träning har varit förlagd till 2 ggr/ vecka. 1,5 tim/ tillfälle. (Träningsuppehåll från
midsommar till 13/8.)
Vi hade en gemensam ”sommaravslutning” där vi i laget gick på Sverige- Peru på Ullevi.
Mvh
Daniel Eriksson

P09
Vi har under året 2018 bedrivit fotbollsträningar två gånger i veckan för pojkar födda 2009,
uppehåll har vi haft för sommarlov och jullov. På träningarna har vi försökt lära ut fotboll på
ett bra och roligt sätt, så att vi får barnen att känna glädje och att de ska tycka att det är roligt
att komma på fler träningar. Under året har vi utökat kraven något på pojkarna, bland annat
för att få en bra disciplin och lärandemiljö. Träningarna har bedrivits både inom- och
utomhus, beroende på årstid. Under hösten gick vi över att utomhus träna sju-mot-sju
parallellt med övningar, inomhus har storleken på hall begränsat oss till spel fyra-mot-fyra.
Vi har också under året varit med i sammanlagt sex stycken sammandrag anordnade
Lerumsalliansen, samt två inomhusturneringar, där våra pojkar har haft möjlighet att spela
mot andra lag, detta har varit väldigt uppskattat bland spelarna, deras föräldrar och oss ledare.
Ett av dessa sammandrag anordnades av oss under en lyckad dag på Bergumsvallen.
Vi har också haft två föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör.
Vi har haft 70 st träningar under året. Vi har varit en grupp med 20 spelare och 3 ledare, där
vi varit ca 15 spelare varje gång. Några killar har fallit ifrån och några nya har tillkommit.
Det har varit ett roligt och spännande och inte minst utvecklande år, nu ser vi fram emot ett
nytt minst lika roligt och spännande 2019 där vi bland annat siktar in oss på Ulvacupen och
spel på större plan sju-mot-sju.

P11
P-11 består av 23 spelare. Laget tränades under året av Ulrika med assistans av Jovance från
juni.
Under 2018 utförde laget 30 träningar utomhus på Begumsvallen och 19 träningar inomhus i
Gunnilse gymnastikhall.
Fokus på träningarna har varit att när egna laget har bollen ska man försöka göra mål och när
motståndarna har bollen ska man ta tillbaka den till laget. Även att utnyttja ytorna på planen
har laget övat på genom tex doppfotboll där bollinnehavaren inte får röra sig. Mycket lek och
spel har präglat träningarna. Barnen vill helst bara spela så det har varit en utmaning för
tränarna att hitta på övningar/lekar som utvecklar barnen i fotbollen och får dom att tex ta
emot passningar och vårda bollen inom laget.
Laget deltog i tre sammandrag med spel 3 mot 3. Laget hann med att vara med på 5 olika
cuper, Minilirarcupen, Tuve cup, Öjersjö cup, Fässberg sommarcup och Zenith cupen.
Några av spelarna i laget deltog i fotbollsskolan arrangerad av Bergums IF.
Några av spelarna i laget var med och spelade under Bergumsdagen i augusti.

P12

Här är p-12ornas första sammandrag i Serneke arena. Det var roligt att se dem 17 kämpande
barnen. Vi hade 3 lag med oss o det gick super bra.

Här har vi en bild från ett utomhus sammandrag som ägde rum i kärra.
Vi har haft sammandrag på Bravida arena, ett sammandrag anmälde vi oss i Floda och där
mötte vi PF-11. Vi var lite kortare i längden men det gick ganska bra. Efter semestern körde
hade vi ett sammandrag i Öjersjö och för första gången hade vi ett rent tjejlag. Vi skickade
upp 4 lag som gjorde ett kanonjobb. Efter den cupen fick alla barn en kex-choklad.

Bandysektionen
Spelade i div.3 sydvästra Götaland
Serien blev ej färdigspelad pga. Ruddalens isbana gick sönder så bara 2/3 av banan gick att
använda.
Skytteligavinnare blev Victor Johansson och Daniel Jonsson.
Åke Olssons vandringspris tilldelades Håkan Ternström.
Vi i bandysektionen tackar styrelse och spelare för visat intresse och god laganda, samt det
stöd vi erhållit under säsongen.

Bandysektionen Börje Johansson, Stefan Lysell, Victor Johansson.

Motioner
Motion 1 avseende avgifter till föreningen
Förslag:
1. Medlemsavgift och träningsavgift ska betalas via autogiro fördelat över kalenderåret.
2. Ledare i föreningen för barn över 10 år ska endast betala medlemsavgift för sig själv
och sitt barn och ingen träningsavgift för sitt egna barn som man tränar under
förutsättning att ledaren har en planerad närvaro för 75% av aktiviteterna under
kommande kalenderår.
Bakgrund:
1. Kostnaden upplevs inte lika stor för den aktiva medlemmen om den fördelas jämnt
över året, speciellt om man har många barn i föreningen.
Det skapar ett jämnare flöde av intäkter till föreningen.
2. Ett mera rättvist system då ledare lägger ned otroligt mycket ideell tid för att ta hand
om allas barn.
En liten uppmuntran från föreningens medlemmar att vi uppskattar det arbete som
ledaren lägger ner i verksamheten.
Bakom motionen
Mikael Olausson, Stefan Olsson, Robert Björnli, Magnus Karolyi, Patrik Andreasson
Ledare Bergums IF

Motion 1, Styrelsens kommentarer
Styrelsen rekommenderar föreningsstämman att bifalla motionen avseende förändrad
hantering och nivå på medlems- och aktivitetsavgifter.
Implementeringen är dock villkorad av att:
-

detta inte innebär en avsevärd ökad administrativ belastning på kansliet.
de totala medlemsavgifterna justeras till nivåer som totalt blir kostnadsneutralt för
föreningen (relativt den av styrelsen föreslagna budgeten)
den nya modellen införs när så styrelsen finner det möjligt - dock tidigast vid
halvårsskiftet 1 juli 2019

Valberedningens arbete
a) Styrelseledamöter
Adnan Hrnic tackar nej till omval. Styrelsen och valberedningen tackar Adnan för det
fantastiska arbete Adnan bidragit med som kassör i Bergums IF.
Valberedningens förslag:
Val av 3 ledamöter för en tid om 2 år:
•
•
•

Pernilla Jarl (omval)
Johanna Meri Andersson (nyval)
Vakant

b) Styrelseordförande
Val av ordförande för en tid om 2 år:
•

Georg Linden (omval)

c) Revisorer
Inger Bergström tackar nej till omval. Styrelsen och valberedningen tackar Inger för långt och
troget bidrag till Bergums IF
Val av revisorer för en tid om 1 år:
•
•

Peter Erixon (omval)
Patrik Andreasson (nyval)

d) Valberedning

