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Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senast
räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Val av:
a. 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
1 ledamot i styrelsen för en tid av 1 år;
b. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens
ledamöter och ej heller sektionsstyrelsernas ledamöter delta:
c. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara
sammankallande.
12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om
stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
13. Övriga frågor.
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Styrelsen för Bergums IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Styrelsen och dess arbete under 2019
Styrelsen har under året haft 18 styrelsemöten. Styrelsen har fortsatt arbeta med att förbättra struktur och
organisation inom föreningen. Vidare har styrelsen arbetat aktivt med att hålla nere alla indirekta kostnader
får att kunna vända den kraftigt negativa ekonomiska trend som Bergum haft under 2017 och 2018. För att
kunna styra utgifterna bättre införde styrelsen bl.a. en tydlig cup-budget för fördelning av resurser till de
olika lagen.
Under 2018 påbörjade etablerade styrelsen fyra kommittéer för att involvera fler medlemmar - under 2019
har styrelsen fortsatt arbeta för att fördela uppgifter och ansvar mellan medlemmar och bland annat
underlätta för ledarna som redan lägger ner mycket tid och kraft i föreningen. Detta har åstadkommits
genom att säkra föräldrarepresentanter som kan ansvara för aktiviteter som inte är direkt relaterade till
match/träning inom respektive lag.
Styrelsen har även, med hjälp av kansliet, säkerställt att alla inom Bergums IF som har en tät och
regelbunden kontakt med barn och ungdomar har uppvisat ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Styrelsen har även arbetat vidare med det jämställdhetsarbete som påbörjades under förra året och ordnat
utbildning för alla ledare om jämställdhet och hur vi som förening kan bidra till ett så jämställt samhälle
som möjligt. Styrelsen har även arbetat för utökad dialog och samarbete med den andra större
idrottsföreningen i området: innebandyföreningen IBK Bergum.
Årlig medlemsenkät har skickats ut och resultaten har analyserats av styrelsen. Generellt är föreningens
medlemmar mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs även i år är det primärt inom utrustning och
träningsytor som de stora förbättringsmöjligheterna finns.
Under hösten 2019 valde Esad Alic att avsluta sitt engagemang i styrelsen. Esad har varit en mångårig
ledamot i Bergums styrelse och har har gjort ett fantastiskt arbete för att driva och utveckla Bergums IF i
rätt riktning. Styrelsen passar på att tacka Esad för allt engagemang och all tid han lagt ner under åren.
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Allmänt om verksamheten

Fotbollssektionen
Föreningen har haft 15 barn- och ungdomsgrupper i verksamhet under säsongen, varav 5 varit
flickgrupper, 8 pojkgrupper och 2 mixade. Varje grupp har innehållit ett eller flera lag.
Med A-truppen har 26-28 lag deltagit i verksamhet administrerad av Göteborgs Fotbollförbund.
Damlaget deltog i 7-manna serien med 2st lag även den administrerad av Göteborgs
Fotbollförbund.
2019 har sammandragen Integrationsdagen och Lerumsalliansen arrangerats. Bergumsdagen
arrangerades i augusti månad med deltagande från samtliga ungdomslag i föreningen i åldrarna födda
2005-2012. 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.

Anläggning
Under 2019 har konvertering av värmesystemet (från direktverkande till vattenburen) i den gamla delen av
föreningens klubbhus påbörjats, Under stora delar (gamla garaget) har golvet sprutisolerats för att minska
värmekostnaderna. Ljuskällorna för fotbollsplanen har bytts ut.
Föreningen har investerat i 2 7-mannamål samt 2 9-mannamål.
Under 2019 haft pågående dialog med kommunen om övertagande av konstgräsplanen istället för
planerad konvertering av existerande gräsplan till 7-manna konstgräsplan.

Föreningen har sitt säte i Olofstorp.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
A-laget degraderades till div 7.
Damjuniorlaget bestämde sig för att lägga ner laget inför säsongen 2020 pga spelarbrist.

Medlemsinformation
Bergums IF har under 2019 haft 500st betalande medlemmar. I bandysektionen har 10st deltagare betalt
sina avgifter.
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2019
1 773
3
21

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

resultat

resultat

1 097 235

-206 807

890 428

-206 807

206 807
3 270
3 270

0
3 270
893 698

890 428

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

disponeras så att
i ny räkning överföres

Totalt

890 427
3 270
893 697

893 697
893 697

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1 773 267
1 773 267

1 826 924
1 826 924

-429 186
-448 367
-576 466

-463 948
-589 644
-664 968

-235 482
-1 689 501
83 767

-235 482
-1 954 043
-127 119

-80 497
-80 497
3 270

-79 688
-79 688
-206 807

Resultat före skatt

3 270

-206 807

Årets resultat

3 270

-206 807

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

3
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2019-12-31

2018-12-31

3 065 476
3 065 476

3 173 118
3 173 118

11 800
11 800
3 077 276

11 800
11 800
3 184 918

46 100
11 895
239 075
297 070

38 550
11 717
363 996
414 263

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

788 370
788 370
1 085 440

351 198
351 198
765 461

SUMMA TILLGÅNGAR

4 162 716

3 950 379

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
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2019-12-31

2018-12-31

890 427
3 270
893 697
893 697

1 097 234
-206 807
890 427
890 427

2 599 984
2 599 984

2 724 988
2 724 988

125 004
291 898
10 097
11 895
230 141
669 035

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

4 162 716

3 950 379

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

Bergums IF
Org.nr 857206-0898

7 (8)

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

2019

2018

430 370
269 002
140 647
862 574
70 674
1 773 267

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

2019

2018

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

2019-12-31

2018-12-31

5 467 257
127 840
5 595 097

5 467 257

-2 294 139
-235 482
-2 529 621

-2 058 657
-235 482
-2 294 139

3 065 476

3 173 118

2019-12-31

2018-12-31

2 599 984
2 599 984

2 724 988
2 724 988

5 467 257

Not 5 Långfristiga skulder

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

Olofstorp den 13 mars 2020

Georg Linden
Ordförande

Pernilla Jarl

Roman Kiejs

Michael Andersson

Johanna Meri Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03-

Peter Erixzon
Revisor

Patrik Andreasson
Revisor

Verksamhetsplan för Bergums IF 2020
Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt fastställda riktlinjer. Detta innebär för år 2020 följande.
Fotboll – Herrar
•

A-laget deltar i Div 7A

Fotboll – Damer
•

Damlag som deltar i 7-manna serien.

Fotboll – Ungdom
Åldersgruppen 6 år anmäler sig löpande till sammandrag under året. De olika lagen i åldersgrupperna
7 – 9 år deltar i sammandrag genomförda av Göteborgs Fotbollsförbund. 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.
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 2020– 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.

•

Ev ombyggnation för att möjliggöra ett fik i klubbstugan

Ekonomi
Det ekonomiska målet för 2020 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.
•

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.

•

Bergumsdagen

•

Sammandrag 3-3 spel (ca 20 deltagande föreningar) och 5-5 spel (ca 75 deltagande lag) under
September

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 fortsätter med att bemanna och säkerställa framdrift i de etablerade arbetsgrupperna
Sponsorgruppen, Anläggningsgruppen, Arrangemangsgruppen och Fotbollskommitén.
Vidare kommer styrelsen fortsatt fördela mer ansvar på föräldrarepresentanterna för att underlätta för
ledarna inom Bergums IF
Föreningen arbetar vidare för att bli en Diplomerad Förening

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
Verksamhetsfinansiering, nettoomsättning
Föreningens intäkter:
Avgifter för medlemmar

625 000

Arrangemang och försäljning

370 000

Div. Bidrag

794 000

Övriga rörelseintäkter
Summa, föreningens intäkter

94 000
1 883 000

Föreningens utgifter:
Räntor och avskrivningar
Ledare, inklusive ungdomsledare och reseersättning
Personal

317 000
95 000
430 000

Kansli

45 000

Anläggning & fastighet

60 000

Drift och underhåll

256 000

Material-varor

221 000

Träning & tävling

459 000

Summa, föreningens utgifter

1 883 000

Verksamhetsberättelser per lag 2019
Pojkar och Flickor -13
PF-13 består av 20 spelare.
Laget startades upp under hösten 2019.
Laget tränades under året av Ulrika och Anders.
Under 2019 utförde laget 6 träningar utomhus på Begumsvallen och 6 träningar inomhus i Gunnilse
gymnastikhall.

/Ledarna

Flickor -11/12
F11/12 är ett härligt gäng tjejer som har växt fantastiskt under året, då vi har gått från 11 till 30 tjejer.
Det har varit en kul, trevlig och fartfylld resa under 2019 då vi anmält oss till det mesta som har
erbjudits för tjejerna i omnejden.
Till handlingarna lägger vi nu 88 matcher genom 6 Sammandrag och 5 Cuper – Tuve-, Tölö- , Attityd-,
Torslanda- och LuciaCupen. Träningsfrekvensen har legat på en dag i veckan och vi har då landat på
34 tillfälle.
På finanssidan och inte minst som underlag för cuperna har vi också hunnit med några
försäljningsrundor. Parallellt med fotboll/futsal har det givetvis också blivit aktiviteter och
föräldramöten.
Avslutningsvis och glädjande kan också konstateras att precis som för ett år sedan när laget var 1/3
så stort bjuder tjejerna tillsammans på en härlig energi, glädje och engagemang, vilket också
avspeglas i närvaron.

2019
Ledarna
Karro, Morris, Shaban, Tomas

2018

Pojkar & Flickor -10
Vi startade säsongen i Gunnilsehallen 13 januari – 24 mars (första träningen ute bar 31/3) och
avslutade på Bergumsvallen den 8 december.
Både sommarlov och jullov hade vi avslutning tillsammans med föräldrarna. Tanken var att båda
gånger ha match mot föräldrarna men på grund av mycket dåligt väder i december blev det fika i
klubbhuset med en frågesport.
Under året har vi deltagit i seriespel, vi hade två pojklag som vi delade i fyra grupper, Flickorna var på
våren ett lag/grupp men på hösten blev de två grupper.
Vi har deltagit i 10 pojkar fick vara med och spela cup i Gunnilse där de vann FairPlay-priset, Zcooly
cup i Alafors i augusti, en mycket bra cup som kan rekommenderas till andra lag och Torslanda futsal i
oktober.
Varit med på Bergumsdagen.
Under våren verksamhetsåret var vi 7 (på senvåren kom en 8 tränare med) huvudtränare. Tränarna
har träffats vid ett par tillfällen under året för att planera träningarna och diskuterat vår barnsyn utifrån
träningen. Tyvärr slutade två av tränarna i december.
I snitt var det 25 deltagare på träningarna inomhus. Gruppen var indelad i två pojkgrupper och en
flickgrupp som tränade en timma var.
Utomhus var det i snitt 35 barn på träningarna. När vi var ute tränade vi vid två tillfällen i veckan.
Flickorna och pojkarna har deltagit tillsammans på träningarna men varit indelade i olika grupper. När
seriespelet drog igång spelade flickorna match och missade därför många torsdagsträningar då
träningen krockade med seriespelet.
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 49 aktiva barn vilket vi är glada för.
Inför säsongen 2020 kommer flickor och pojkar delas och bli två lag.
Ledarna F/P-10
Morgan Blomberg, Anders Rand, Magnus Björnli, Linnéa Törnqvist, Helen Rubensson, Joachim
Arvidsson, Marie Johansson, Thomas Adamek

Flickor -09
Vi har under året 2019 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. Under året har vi också ökat antalet spelare i truppen och vi är i skrivande
stund 20 spelande flickor vilket är riktigt roligt. 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 också under året varit med i seriespel i Göteborg, där vi spelar i lätt serie med ett lag, eftersom
vi nu har blivit fler har vi anmält två lag till seriespel 2020.
2019 var första året som vi var med i Ulva- cupen där vi hade ett lag med, alla tyckte det var en rolig
cup och det var spännande att sova borta tillsammans. Vi har även deltagit i Zcooly cup, en cup i
örgryte och dessutom inomhuscupen Snickarcuppen. För att stärka lagandan har vi även haft
alternativa träningar såsom hinderbana i kviberg och klättring.
Vi har också haft flera föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör.
Det har varit ett roligt och spännande år, och nu ser vi fram emot ett nytt minst lika roligt och
spännande 2020
// Micke, Morgan och Linus

Flickor -07/08
F07/08 har haft ett mycket starkt fotbollsår där hela truppen har utvecklats på ett bra sätt.
Under året har vi genomfört 106 träningspass med en genomsnittlig träningsnärvaro på 76%. Från och
med hösten är träningsnärvaron hela 85 %! Vi ökar både antalet träningspass och träningsnärvaron
för varje år och träningarna genomsyras av stor glädje. Under året har vi deltagit i sammanlagt 71
matcher och cuper. Laget har bestått av 30 tjejer varav 28 alltjämt är aktiva i laget.
Utöver matcher och träningar har vi genomfört föräldramöte, gått på landskamper och allsvenskan och
haft tacokväll tillsammans. Året avslutades med ett besök på Prison Island.
Säsongens höjdpunkter har som vanligt varit våra längre övernattningscuper som i år blev tre till
antalet. I april deltog vi i Giffcupen i Tidaholm. Ett äventyr som sammansvetsade gruppen på ett bra
sätt. Till sommaren deltog vi i Ulvacupen för sista gången och under hösten hade vi premiär i 9 mot 9
spelet när vi deltog i Quality Hotel Cup. Vi har haft tre lag i seriespel hela året samt två lag anmälda i
07-serien i futsal under vintern. Våra tjejer har även fått pryda omslaget på Göteborgs-Posten.
/Ledarna

Flickor -05/06
Flickorna har haft ett händelserikt år med många turneringar och seriematcher såväl utomhus som
inomhus.
Ledare för gruppen är Patrik Andreasson, Magnus Karolyi, Dervis Hoti samt Mikael Olausson.
Träningsgruppen innehåller 24 spelare och är i genomsnitt igång 4 gånger i veckan och detta året runt
med ca en månads uppehåll på sommaren.
Lite höjdpunkter från säsongen var våra cuper, Skadevi cup, Ahlborg cup samt Gothia cup. Alla tre
turneringar gav såväl föräldrar, ledare och spelare mängder med härliga minnen och erfarenheter. I
Skadevi cup och Ahlborg cup bärgade vi hem guldet till Bergumsvallen och i Gothia cup så blev det
tyvärr endast en match i A-slutspel innan resan tog slut.
I utomhusserierna deltog F06 i svår klass där vi stod som slutsegrare och i F05 svår där vi slutade
som fin tvåa när säsongen summerades, vi var även med i F-06 medel. Inomhusserierna så deltog vi
F-05/06 svår, medel och lätt där tjejerna lyckades ta första platsen i den svåra serien.
Tjejerna utvecklas på ett bra sätt och den sociala sammanhållningen i gruppen är jättefin, vi är även
väldigt tacksamma för det stora föräldrastöd som gruppen har, utan det hade inget av detta varit
möjligt. Vi alla ser fram emot ett spännande 2020 då vi ska få börja spela 11-manna fotboll.

/Ledarna

Pojkar -12
Vi har ett riktigt grymt gäng knattar som alla brinner för fotbollen. Och det märks på deras fantastiska
utveckling som inte minst märks när vi möter andra klubbar i Göteborg.
Just nu har vi 35st spelare i truppen 34 killar och 1 tjej som vill fortsätta att spela och träna med oss.
Vi har haft 7st avhopp troligtvis för att de inte gillade att spela fotboll.

Under 2019 har vi haft 88 träningstillfällen både inomhus och utomhus.
Vi har varit med i samtliga sammandrag som varit under 2019 i fotboll (utomhus, där vi var värda för
ett tillfälle) och futsal (inomhus) samt 3st cuper utöver ordinarie ”seriespel”.
Så det totala antalet matchtillfällen blev 15 x 3 matcher per tillfälle = 45 matcher.

Och så passade vi på att göra en avslutningsaktivitet (plockad ur lagkassan) efter att utomhus spelet
var slut. Med discobowling och tacobuffé som var grymt uppskattat av spelarna.
Eftersom några av killarna skulle pausa fotbollen under inomhus (Futsal) tiden pga de spelar hockey
och innebandy och ej kunde vara med på fotboll också.

/ Anders Ragnestam

Pojkar -11
P-11 består av 20 spelare.
Laget tränades under året av Ulrika, Jovance och Johan.
Under 2019 utförde laget 37 träningar utomhus på Begumsvallen och 20 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 8 sammandrag med spel 5 mot 5.
Laget deltog i 2 futsal sammandrag med spel 4 mot 4.
Laget hann med att vara med på 2 olika cuper, mimilirarcupen (vann fairplay-pokal) och Luciacupen .
Några av spelarna i laget deltog i fotbollsskolan arrangerad av Bergums IF.
Några av spelarna i laget var med och spelade under Bergumsdagen i juni.

/Ledarna

Pojkar -08
Under 2019 hade vi som mest 24 spelare i truppen. Under året har 5 slutat. Således är vi nu 19
spelare varav 13 kan sägas träna regelbundet.
Vi är 3 ledare: Stefan Mojanovski, Zlatan Kevac och Daniel Eriksson.
Vi inledde 2019 seriespel med 2 lag i GFF seriespel för pojkar 11 år 7 mot 7 (svår serie). Dock pga
spelarbrist gick vi ned till 1 lag inför höstsäsongen.
Därtill har vi deltagit i Ulvacupen 7 mot 7 med ett lag.
Vi har också deltagit i 5 st futsalcuper: Mölndalscupen, GFF:s sammandrag, Luciacupen,
snickarcupen samt Torslanda futsalcup.
Träning har varit förlagd till 2 ggr/ vecka. 1,5 tim/ tillfälle. (Träningsuppehåll från midsommar till 12/8.)
Mvh
Daniel Eriksson

Pojkar -07
4 tränare och ca 26 grabbar.

Perioden Januari-Februari hade vi inomhusträning i Gunnilse.
Perioden Januari-Februari deltog vi i tre futsal-sammandrag (4 mot 4).
I Mars deltog vi i FairPlay-serie (stor 7 mot 7) med ett lag.
I April var vi på LSU träning med 4 spelare och en tränare.
Under våren deltog vi i Seriespel (stor 7 mot 7) med två lag.
Perioden Mars – slutet Juni hade vi utomhusträning på konstgräs.
6 Juni deltog vi i Bergumsdagen.
9 juni deltog vi i Integrationssammadrag på Bergumsvallen.
I juni deltog vi i Ulvacupen med två lag.

Under hösten deltog vi i Seriespel (stor 7mot 7) med två lag.
I September var vi på LSU träning med 4 andra spelare och en tränare.
Perioden mitten av Augusti till mitten av November hade vi utomhusträning på konstgräs.
Perioden början av november till jul hade vi inomhusträning i Gärdsåsskolan-Kortedala.
Perioden November-December deltog vi i Futsal-serie (5 mot 5) med ett lag.

//Tränarna

Pojkar -06
Aktiva spelare
Vid utgången av 2019 var P06 26 aktiva spelare som tränat och spelat matcher. Det har under året
fallit bort någon spelare men samtidigt kommit till någon spelare. Under vinterhalvåret är det ett par
spelare färre aktivt då de även sysslar med vintersporter.

Ledare
Ledare för verksamheten under 2019 har varit Rolf Rask, Mattias Johansson, Mikael Kristiansson,
Alexander Burno , Johan Henriksson och Kalle Lönn. Mikael Kristiansson avslutade sin ledarkarriär i
samband med årsskiftet. Samtliga har barn i verksamheten.

Träningar
Vi har tränat minst tre gånger i veckan ute på konstgräs samt under futsalperioden minst 2 gånger i
veckan i Gunnilseskolans idrottshall samt några tillfällen i Bergumsskolan. Totalt har vi haft 106
träningstillfällen under året med en medelnärvaro på 64%. Värt att notera ligger 18 spelare över
medelnärvaron.

Matcher
Vi har lyckats avverka 85 seriematcher under året där vi mestadels rullat 3 st lag i 9-9 P06 seriespel.
Även i P05 med stor 9-9 har vi haft ett lag representerat tillsammans med U-truppen. I Futsal serie för
P06 i början på året med tre lag representerat och P06/P05 i slutet på året med två lag representerat.

Övriga aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

I januari deltog vi i Trettonhelgscupen samt Snickarcupen i Futsal.
För att öka på lagkassan deltog vi i maj med lyckat resultat i Städa Sverige där vi städade
utefter vägar.
Tillsammans med andra lag i föreningen deltog vi med två lag i 9-9 spel i den danska cupen
Aahlborg city cup.
I Juni var det dags för en årets upplaga av Skadevi cup där vi deltod med två lag.
Bergumsdagen hann vi också vara med på.
Under hösten deltog vi som flaggbärare Damlandskamp Sverige-Slovakien.
I oktober spelades Torslanda Cup i Futsal.
Vi har haft flertalet spelar/föräldramöte under året. Två i första halvan och ett på hösten.

U-truppen
Pojkarna har haft ett händelserikt år med många turneringar och seriematcher såväl utomhus som
inomhus.
Ledare för gruppen är Stefan Olsson, Robert Björnli, Muhammed Said, Esad Alic samt Mikael
Olausson.
Roligast var nog Ahlborg city cup där P-04 lyckades ta hem guldet och P-03 grejade bronset, en
otroligt fin resa med många kära minnen som spelare, föräldrar och ledare länge kommer att minnas.
Killarna var för första gången med i Gothia cup och gjorde väldigt bra ifrån sig, där de vann gruppen
före ett lag som året innan tog sig till semifinal i samma cup. De lyckades ta sig vidare från första
slutspelsmatchen men föll tyvärr mot ett amerikanskt lag i matchen efter.
Det som var absolut roligast var det otroliga stöd som pojkarna fick från människor från närområdet,
sista dagen mot amerikanarna så var det på just vår plan på Kviberg där det var knökat med publik
som supportade Bergums IF. P-03 lyckades med den fina bedriften att bli tvåa i näst högsta klassen
utomhus och P-04 vann serien i näst högsta klassen, bra jobbat där killar. Inomhus ställde vi upp med
tre lag där vi kom trea i högsta klassen, vann andra och tredje klassen, säsongen kröntes med ett guld
i Snickarcupen.
Träningsgruppen utvecklats och den sociala sammanhållningen är stark. Vi vill också tacka
föräldragruppen för det starka stöd vi fick under hela året, utan er så hade detta inte varit möjligt.
Sammantaget är vi 37 spelare som är taggade inför ett spännande 2020 där Bergums IF åter kommer
att få ett juniorlag.

/Tränarna

A-lag
Verksamhetsberättelse 2019 Bergums IF A-lag
Ny tränare i Aristedes Rodrigues, vi fick starta om i div 6 och försöka hitta nya spelare till att klara oss
kvar i serien. Vi startade med östra cupen där vi fick storstyk i två matcher.
Trots en hyfsad trupp lyckades vi inte få till vårt spel och säsongen slutade i besvikelse med
degradering.
Var främst försvarsspelet som brast. Största glädjeämnet var segern mot serievinnarna Götaholm, där
visade vi vilken nivå vi kunde vara på. Positivt också att vi alltid hade folk på träningar trots att
resultaten i serien var dåliga. Nya tag nästa säsong.
/ Ola Klevenås

Motioner
Inga motioner har inkommit

Valberedningens arbete
a) Styrelseledamöter
Under 2019 valde Esad Alic att lämna styrelsen för BergumsIF. Esad har varit en mångårig och
mycket värdefull ledamot i styrelsen och vi passar på att tacka Esad för all tid och energi
Valberedningens förslag:
Val av 3 ledamöter för en tid om 2 år:
•
•
•

Michael Andersson (omval)
Roman Kiejs (omval)
Karolina Persson (nyval)

Val av 1 ledamot för en tid om 1 år (fyllnadsval):
•

Tobias Sjöstedt (nyval)

b) Revisorer
Peter Erixon tackar nej till omval. Styrelsen och valberedningen tackar Peter för all hjälp under de
gångna åren.
Val av revisorer för en tid om 1 år:
•
•

Patrik Andreasson (omval)
Vakant

c) Valberedning

