Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Verksamhetsberättelse för Lagans Allmänna Idrottsklubb år 2004
Styrelsen har under verksamhetsåret from 2003-10-26 tom 2004-10-30 haft 8 protokollförda
styrelsemöten.

Seniorverksamheten
Klubbens Herr A-lag har under året spelat i div 5 sydvästra. Laget kom 4:a i en bra div 5 serie som
Hinneryd vann med Råstorp/Timsfors på 2:a platsen. Keith Karlsson och Rolf Samuelssons har tränat
och coachat laget. B-laget spelade i reserv-b och placerade sig på en 6:e plats.
Damlaget har tränats av Lars Pettersson och till sin hjälp har han haft Dieter Rost, Ambjörn Rydh,
Jörgen Göransson
Damernas A-lag spelade i div 3 sydvästra och slutade på en 5:e plats i en serie som vanns av VäxjöFF.
B-laget spelade i div 5 Ljungby dam och placerade sig på 5:e plats.

Ungdomsektionen
LAIK har under året haft 5 pojklag och 5 tjejlag i ungdomsserier. Bäst gick det för vårt P93 lag gick
obesegrade genom serien som dom givetvis vann. F93 laget spelade i sista omgången seriefinal men
besegrades av Värnamo.
Kvartersfotbollen som är för de minsta lirarna har i år haft ett mycket lågt deltagarantal.
De närmaste åren kommer vi att få mycket svårt att fylla på med lag i varje ålderskull. Vi kommer att
tvingas till sammanslagningar av olika årskullar.

Ekonomi
Styrelsen kan konstatera att föreningen har en stabil ekonomisk grund att stå på. Årets resultat stannar
på lite plus ca 20000:-. Under året har föreningen investerat i bla renoverat herrarnas omklädningsrum,
byggt speakerbås, även damerna har fått ett nytt omklädningsrum efter en vattenskada.
De viktigaste inkomstkällorna för föreningen är Bingoalliansen, Bingolotto, Vägstädningar,
Sponsring, Medlemsavgifter. Föreningen sökte även bidrag ur Dahlins minnesfond under 2004 och
beviljades inga medel ur fonden. Driftavtalet för Ringvallen/badet återstår ytterligare ett år och detta
skall förlängas under 2005.
På utgiftsidan är materialkostnader den största enskilda posten, även hallhyror är en stor post. När det
gäller cupkostnader är även dessa höga för innevarande år men dessa har lagen själva finansierat.
Damklubben har med sitt arbete tagit ett stort ansvar och även ekonomiskt bidragit till
ungdomsverksamheten.
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Framtiden
Styrelsen har under hösten tagit beslut om att uppföra en mindre kiosk vid entren till Ringvallen.
Målet är att till seriepremiärerna 2005 färdigställt denna kiosk.
Arbetet med planvården och förbättringar på dessa kommer att fortsätta under 2005.
För seniorlagen har arbetet med att kontraktera tränare varit framgångsrika och detta var i ett tidigt
stadium klart
Keith Karlsson tränar och Rolf Salomonsson lagleder herrlaget under 2005
Lars Pettersson tränar damlaget med Magnus Arvidsson som hjälptränare.
TACK
Styrelsen i LAIK vill härigenom tacka alla ledare, spelare, föräldrar, sponsorer och alla övriga som på
något sätt hjälpt till med att genomföra verksamheten under det gångna året.
Tack för visat förtroende
Styrelsen i Lagans Allmänna Idrottsklubb
Benny Granath, Per Svensson, Astor Fredriksson, Lars Pettersson,
Jan Hammarström, Victor Rehnström, Peter Andersson.

genom Benny Granath, Ordförande
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