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Via Gräsroten delar vi årligen ut 50 miljoner kr
till ungdomsidrotten. Var med och bestäm hur
pengarna fördelas! Det är enkelt och kostar
inget extra. Backa din klubb på:

svenskaspel.se/grasroten
eller i din spelbutik.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020 - 81 91 00 Stodlinjen.se

Stöd din förening.
Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom att
handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen personliga
bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du handlar
desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.
Läs mer och registrera dig på www.stadium.se/teamsales så kan
du börja stödja din förening direkt. Join the movement.

STÖD IS HALMIA

S

yftet med Executive Club är att erbjuda beslutsfattare
inom näringsliv och offentlig sektor i Halmstad med
omnejd ett urval av Sveriges mest kvalitativa, nyskapande
och/eller inflytelserika personers syn på den aktuella
utvecklingen inom olika samhällsområden.

– Å R S B E Rföredragshållare:
ÄT TE LS E 2020
Våra2tidigare
Leif Johansson, VD, Volvo

Lasse Anrell, journalist

Köp dina Bingolotter på City Gross!
Du kan också prenumerera på Bingolotter
genom vårt kansli på Örjans Vall, tel 035-12 75 80.

Vi har Swish
12 34 41 88 69

1907 kr ger inträde till alla seriematcher
hemma, få en keps eller halsduk, fika i gamla
Halmianen, VIP-parkering på grusplanen, m.m. Swisha
till 12 35 78 89 89, ange namn, adress och CLUB1907.

Värna om miljön och skänk din pant till IS Halmia. Lämna
i entrén, vi tar även “tyska” burkar. Vi samlar in pant före
varje hemmamatch hela året. Tack för ditt bidrag!

DAGORDNING
Årsmöte IS Halmia 2021-02-25 kl.18.00
Mötet sker i Microsoft Teams via länk som skickas till medlemmarna via mail.
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Årsmötets behöriga utlysande 			

Bilaga 1

IS Halmia stadgar 3 kap Årsmöte 1 § Tidpunkt och kallelse:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska
av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.
Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås
i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/
årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och
inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Kallelse till årsmötet har funnits på hemsidan sedan december 2020. Sedan den 4 februari har
dagordning och förslag till en mindre stadgeändring också funnits på hemsidan. Samma datum
publicerades en länk till Teams som mötet kommer att genomföras i samt information om att röstning
kommer att ske via Mentimeter. En inbjudan till mötet har också skickats ut till alla medlemmar via
Sportadmin den 19 februari.
Styrelsens berättelse
Styrelsen
Ordförande			
Vice ordförande
Marknad			
Medlem			
Senior			
Senior 			
Ungdom			
Ledamot			
Adjungerad, klubbchef
Adjungerad, kansli

Anders Nelson
Magnus Backe
Magnus Backe
Ulf Fembro
Nils Bäckström
Stefan Lemon
Nikola Trubarac
Vakant
Leif Jönsson
Christoffer Andreasson

Revisorer			
Revisorsuppleanter
Valberedning
Sara Lemén Bergström Göte Arvidsson
Heinz Martini, sammankallande
Christer Persson
Roiene Engdahl
Wictoria Pålsson
					
Tommy Filipsson
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden, varav det första var
konstituerande. Utöver detta har flertalet arbetsdagar genomförts.
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Verksamhetsberättelse 2020			

Bilaga 2

Precis som för många andra verksamheter i samhället har året 2020 präglats av Coronavirusets
framfart. Det finns inte någon del av verksamheten som inte har påverkats. Tråkigast av allt är att det
har begränsat möjligheterna för våra spelare, både på senior- och ungdomsnivå, att få spela fotboll.
Föreningens verksamhet
IS Halmias styrelse har fortsatt sitt arbete för att bidra till att föreningen ges goda förutsättningar
att uppnå sina mål. Styrelsens arbete präglades under 2020 i mångt och mycket av att skapa goda
organisatoriska strukturer, att tydliggöra olika roller samt med förbättrad ekonomikontroll. När det
gäller anställningar har en heltidsanställning på loppisen omvandlats till 75 %, anställningen som
Klubbchef har ersatts av en anställning som Sportchef och på kansliet har en tillsvidareanställning
som Kansliansvarig skapats och tillsatts.
Damlaget gjorde en riktigt bra säsong och slutade på en snygg andraplats efter Mariebo. Damlaget
hade endast två förluster under seriespelet och tävlade om första platsen hela säsongen. Laget har
spelat en mycket trevlig, framgångsrik och sevärd fotboll. En av höjdpunkterna var den snygga och
rättvisa derbysegern mot HBK med 4-2. 2021 blir mycket spännande. Kontinuitet har man lyckats
med som breddat och spetsat i truppen. Under året hade Halmias styrelse en hel arbetsdag och har
där särskilt uppmärksammat damlagets behov på kort och lång sikt.
Herrlaget hade en trög seriestart igen, ännu trögare blev det och ett helt otroligt skadefyllt år med
alla möjliga motgångar stötte laget på innan slutomgången nere i Malmö mot Limhamn/Bunkeflo.
Vinst och fortsatt spel i division 2, men även i denna matchen blev det förlust efter ledning och
under matchens sista 10 minuter plingade alla resultat mot laget, lite synonymt med hela året. Det
blev degradering till division 3 och oerhört tunga kroppar och knoppar på plats efter matchen. Årets
bästa prestationer under Wallins ledning, var Svenska Cupen matcherna mot Lindome (vinst 3-1) och
Allsvenska Helsingborgs IF (förlust 0-3). 2021 stavas revansch!!
Ungdomsverksamheten fortsätter att kämpa på med sin utveckling på pojksidan. Flera spännande
spelare är på gång upp mot herrlaget. Inför 2021 har ISH U16, U15, U14, U13 gott om spelare i
varje trupp – långsiktigt idogt hårt arbete har lönat sig.
Halmiafemman
Ett av Halmias flaggskepp är Halmiafemman, en skolturnering för ungdomar i årskurs 5 i Halmstad
med omnejd. 2020 var det tänkt att turneringen skulle genomföras för 42:a gången. Turneringen
är viktig ur många aspekter, dels bygger den broar mellan våra ungdomar och spelare i Herr och
Dam som både arbetar i kiosk, sekretariat och är domare i matcherna, men också ekonomiskt
och Halmiafemman är en av årets höjdpunkter. Under 2020 var vi dock tvungna att ställa in
Halmiafemman på grund av pandemin.
Klubblokal
IS Halmia har en stor del av sin verksamhet förlagd på Halmstad Arena. Såväl ungdomslagen
som damlaget har sin verksamhet där. Avsaknaden av en lokal att ha samlingar i inför matcher,
ledarmöten mm har därför varit stor. Under 2020 har en stor samlingslokal, ett ledarrum och utökat
förrådsutrymme färdigställts i det så kallade Gröna huset. Detta utvecklingsprojekt har varit möjligt att
genomföra genom stöd från Halmstads kommun och RF/SISU. Det hade dock inte varit möjligt att
genomföra utan det grundliga arbete som Göran Rohlén bidragit med under hela processen.
Landslagsspelare
Halmia har fortsatt att leverera spelare till de svenska ungdomslandslagen. Under 2020
representerade Anders Frånberg (född 2005) ISH i landslagsdressen.
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Hemsida och dokumentbank
Hemsidan www.halmia.se fortsätter att leverera nyheter och artiklar om föreningen både i stort som
smått. Via kopplingen till vårt medlemsregister i Sportadmin har vi bra koll på våra medlemmar och
lag. Hemsidans besöksstatistik under 2020 var mycket bra. Vi hade 232 906 sidvisningar med 130
000 besök varav 42 107 unika.
Ekonomi
När det gäller den ekonomiska förvaltningen hänvisas till resultat- och balansräkningen samt till
revisorernas berättelse.
Möten och konferenser 2019
Ledamöter från IS Halmia har under året deltagit i följande möten och konferenser:
Hallands FF:s årsmöte
Leif Jönsson, Nils Bäckström
Division 2 herr upptaktsträff
Christoffer Andreasson
Division 1 dam upptaktsträff
Peter Blomqvist
Hallands FF:s Representantskap
Leif Jönsson, Nils Bäckström
Övrig representation
IS Halmia har utöver ovanstående varit representerade i diverse möten arrangerade av Halmstads
kommun m fl.
Marknadssektionen
Marknadssektionen har under 2020 haft Magnus Backe och Ulf Fembro som sammankallande och
drivande personer. Dräktreklam, reselotteriet, matchprogram, Bingolotto och Executive Club kvarstår
som viktiga inkomstkällor för klubben.
Halmia Loppis
Halmia Loppis som är ytterligare en viktig inkomstkälla har ökat öppettider till 3 dagar per vecka.
Frivilliga insatser med Leif ”Kola” Bengtsson i spetsen ansvarar för ”Loppisen” med den äran.
Ett stort tack till alla som lägger ned ett stort antal timmar på allt idéellt arbete i vår förening –
fantastiskt och ovärderligt!
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Fotbollssektionen, damer och herrar 2020
IS Halmia Dam 2020
Rubriker, publik och stort intresse sammanfattar säsongen 2020. Vad tjejerna gjorde det bra. Från
första träningen i januari kändes det hel rätt. Vi kunde bygga vidare med samma stomme som året
innan men kryddat med intressanta nyförvärv. Vi hade förvisso önskat lite fler spelare i truppen.
Träningsmatcherna rivstartade och både spelet och resultaten var till vår fördel tidigt. Självförtroendet
i den ”goa gruppen” var stabilt och starkt. Planen var att träna på med massa fotboll på ett medvetet
och tydligt sätt fram till sportlovet v.8 och sen ta en veckas ledigt för att samla ny energi och fortsätta
prestera. Svenska fotbollsförbundet ringde och undrade om vi ville spela Svenska cupen. Kungsbacka
hade dragit sig ur och vi var först att få frågan. Vill ni möta Rosengård, Kristianstad och LB07?! ”Ställ
in ledigheten v.8 för det här kan vi inte missa.” ”Góet” var så starkt att vi på riktigt trodde vi kunde
vinna mot Kristianstad. Det blev förlust. Vi hängde inte med. Fort gick det. Efteråt konstaterade vi att
oavsett resultat och prestation så kommer vi vara ett riktigt bra div. 1 lag i år. Publiken som var på
plats höll definitivt med. Vi kom undan med hedern i behåll. Vi såg fortfarande fram emot säsongen.
Dagen innan den andra gruppspelsmatchen mot Rosengård fick vi besked att den skjuts upp.
Pandemin hade slagit till. Det blev inga fler Svenska cupen matcher. Inställt! Vi hann med några
träningsmatcher innan vi fick totalt spelförbud. Sista träningsmatchen vi gjorde var mot Onsala borta
och vi vann komfortabelt. Med det var för bekvämt. Serien var uppskjuten. Kommer serien komma
igång var frågan vi ställde oss. Nu gäller det bibehålla det vi byggt upp, trots ovissheten. Tjejerna
fattade det snabbt och deras fokus var tydligt. - ”När serien kommer igång ska vi vara väl förbereda.”
Vi tränade på och presterade oerhört bra träning efter träning, vecka efter vecka. Vi tänkte hela tiden
stort. Insåg tidigt och hela tiden vilken kapacitet som finns tillsammans. Stort tänk men inte så långt
tänk. Det viktigaste vi kan göra är att göra vårt bästa varje tillfälle. Här och nu. Inte vad vi gjorde igår

6–ÅR S B E R ÄT TE LS E 2020

eller vad vi kan göra imorgon. Det är nu det händer! Tjejerna anammade det så väl. Beskedet om
enkelserie kom. Vi ska möta alla lag en gång. Premiär 14 juni hemma mot Örby. Vi ska vinna! Nej, det
blev förlust. Vi som visste hur vi skulle straffa dem. Och borde straffat dem hårt och tidigt i matchen.
0-2 i den efterlängtade hemmapremiären. Besvikelsen var stor. Vi visste vad vi behövde göra bättre.
Spelet från ”fickorna” satt inte. Varken spelet dit eller därifrån fick vi till. Några dagar senare var det
gruppfinal i DM mot Laholm. Även där gick vi mållösa. 1-0 på bortaplan. Vi hade ju öst in mål på
försäsongen och nu mållösa i 180 min. Analysera! Behåll lugnet och var saklig för att hitta rätt igen. Vi
hade trots allt spelat helt ok. Och borde definitivt inte gått mållösa i någon av de två matcherna. Nästa
match var derbyt. Derbyt mot HBK som var säsongens match. Den vi inte pratade om, men som fanns
där i sinnet under hela försäsongen. Vi spelade utan publik men matchen sändes live av HP. Vilken
härlig kväll det blev en fredag i juni. Ledning med 0-3 en bit in i andra halvlek. HBK kom tillbaka
något men vi höll ut. Fantastisk vinst för oss med 4-2 men en bra match där damfotbollen visade
upp sig från sin bästa sida. 4-2 målet gjordes av Sofia Voldby och blev krönt till årets mål i HP. Våra
tankar efter matchen gick till målisen Matilda som olyckligt drog armbågen ur led med 20 min kvar.
Värsta skadan vi drabbades av det året. I övrigt har vi varit ganska förskonade från skador. Vinsten i
det historiska derbyt gav oss en fantastisk inledning på semestern. Även om vi var besvikna på hur
HP vinklade texten till en förlust för HBK. Det var vi som vann med besked! Folk pratade om hur vi
spelade ut dem, folk hade rätt. Efter ledigheten startade vi upp igen med gemensam träningshelg i
Göteborg. Träning, match och ”gött” umgänge gav oss styrka inför starten på hösten.
Som vi startade och som vi spelade och som vi vann. Vi radade upp fem raka segrar och rubriker
i lokaltidningen. Rubriker som gav oss massa publicitet för vårt fina spel och för vårt sätt att prata
om en välmående grupp. Vi gjorde mål på alla möjliga sätt. Men framförallt minns vi det fantastiska
spelmålet mot Värnamo borta som korades till årets mål på instagram. I seriefinalen mot Mariebo var
det lite svårt inledningsvis men vi jobbade oss in i matchen och hade våra möjligheter att skapa de där
vassa chanserna. Mariebo segrade med 2-0. Rättvist och trots mycket som var väldigt bra kände vi att
de var ett nummer för stort. Jag vill inte påstå att luften gick ur oss efter det. Eller att självförtroendet
var naggat efter förlusten mot Mariebo men de två efterföljande matcherna mot Böljan och Nittorp
lyckades vi bara med oavgjort och två poäng. Det är ibland småmarginaler som avgör och som vi
tidigare haft med oss. Vi kunde absolut vunnit mot både Böljan och Nittorp men får inse att det krävs
mer än så i fortsättningen. Vi måste bli bättre och vi vet vad vi ska bli bättre på och hur vi ska göra.
Vi måste ha en bredare trupp för att orka hålla kontinuitet under hela säsongen. Fler spelare som
konkurrerar och som drar runt vardagen. Under höstspurten tappade vi tyvärr tre spelare. Gresa fick
avslag på sin asylansökan, Alicia åkte på College i USA och Tilda Lindau började plugga till läkare i
Linköping. Det måste ha påverkat oss. Även om vi gjorde allt vi kunde för att hålla kontinuitet i allt.
I säsongens sista match stod en andra plats på spel. Bergdalen borta är en tuff match. Det visade
sig bli så också men vi hade bestämt oss. Vi ska bara vinna. Spelet är viktigt men det är status med
en andra plats. Det är viktigt att visa klass mot ett topplag som Bergdalen. Konstgräset passade oss
perfekt. Siffrorna blev 1-4 och flera av målen är så bra. Tredje målet med snabbt rappt spel med flera
”en-touchare” innan Moa pangade dit den från första ”cutback”. En spelmässigt bra säsong blev även
en resultatmässigt bra säsong för det goa leende laget.
Vid pennan // Peter Blomqvist
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IS Halmia Herr 2020
Tränarstaben 2020 bestod av Anders Wallin, Per-Anders Andersson, William Åberg, Patrik Ingelsten,
Magnus Hellström (fystränare). Nya spelare 2020 var Vuk Lugonic, Oskar Bengtsson, Endrit Ibishi,
Jesper Andersson, Romario Hulea och Omar Hamid. Tre spelare från akademin flyttas upp; Ben
Guimson, Hasanen Nazar och Hampus Gegö.
Säsongen inleddes i januari och under de första veckorna var det fokus på att komma igång med
mycket stora spel utan progression för att i februari och mars sen öka både volym och progressionen
fram mot seriestart. Vi spelade träningsmatcher och DM tom 15 mars då Corona-restriktioner satte
stopp för fortsatt matchande tom juni. I april tog vi två veckors ledigt för att påbörja en ny försäsong
inför den planerade seriestarten i juni.
Förbundet tog beslut att serien skulle genomföras men med enkelmöten med allt vad det innebär.
Vi hann spela en träningsmatch i juni innan seriepremiären mot Ängelholm, därefter väntade sex
veckors uppehåll i seriespelet innan höstpremiären mot Prespa Birlik i augusti . Vi spelade även en till
träningsmatch innan sommaruppehållet, 1-1 mot HBK.
Hösten blev en stor besvikelse där vi framförallt inte omsatte målchanser i mål. Det täta matchandet
med serien, DM och svenska cupen slet hårt på truppen, vi hade bl a 7 matcher på 24 dagar vilket
belastade spelarna hårt och belastningsskador uppstod. Som mest hade vi nio spelare skadade
samtidigt och tre spelare födda 2005 fick göra seniortruppdebut.
I svenska cupen slog vi ut Lindome efter en mycket bra prestation och lottades mot Helsingborg,
men pga Corona fick den matchen spelas med en publikbegränsning på 50 personer. I DM tog vi
oss till final men där blev det tyvärr förlust mot Ullared, men andra platsen innebar att vi kvalificerade
oss till svenska cupen 2021 vilket var ett delmål för året. Med facit i hand borde vi dock dragit oss ur
DM men kanske också svenska cupen då belastningen på truppen blev alldeles för hård vilket också
ledde till att vi inte kunde veckoperiodisera träningarna utan ofta bara tränade lätt under hösten.
Det var givetvis en stor besvikelse att vi inte klarade nytt kontrakt men vi har gjort en grundlig analys
av säsongen och dragit flera lärdomar under en annorlunda säsong. Nu ser vi framtiden an med
tillförsikt och siktar på att omedelbart ta klivet tillbaka till division två och därefter sikta ännu högre.
Hälsningar från herrstaben // Anders Wallin
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IS Halmia U15
U15 säsongen -20 har bestått av 25st. spelare fördelat med både pojkar födda -05 och -06.
Säsongen startade upp redan i november då vi startade igång Vintercupen som var en
träningsturnering som vi stod som arrangörer för. Vintercupen löpte under perioden november
till mars och vi hade 10st. 05 lag som deltog. Det började med gruppspel som sedan övergick i
slutspel sista helgen i mars. Vårt lag lyckades ta sig till A-slutspel och slog där ut Falkenbergs FF
i kvartsfinalen. Under slutspelshelgen som vi arrangerade på Halmstad arena mötte vi Laholm i
semifinal och fick se oss besegrade i matchens sista touch vilket innebar en tredjeprismatch mot Tölö
som förlorat sin semifinal mot HBK. Tyvärr blev Tölö för starka denna gång och vi slutade på en fjärde
plats. Detta var också den sista helgen då vi alla fick spela fotboll inför mycket publik, nära och kära.
Året 2020 blir främst ett år som vi kommer att minnas på grund av restriktioner, social distansering
och uteblivna arrangemang som begränsade hela Sverige, så även vår verksamhet.
Vi var anmälda till två serier. Div6 kval till nationell serie för pojkar födda -05 och senare samt div7
som var en lokal U15 serie i södra Halland. Våra -05 killar blandat med de främsta -06 killarna
kvalade under året i div6. En serie utan svaga lag med jämna och utvecklande matcher. Efter många
blandade resultat slutade vi ändå som bästa Halmstadlag på en tredjeplats i kvalet. Detta räckte dock
inte för spel i nationell serie 2021.
I Div7 spelade främst våra -06 killar med hjälp av en del -05 killar. Trots att vi i denna serie mötte
motståndare som hade både 1,2,3 år äldre spelare i laget, presterade vi bra under stora delar av
serien. Till en början var det försiktigt och lite mesigt för att sedan växa in i det och göra väldigt bra
prestationer under andra halvan av serien. Vi slutade även trea i denna serie.
Sommarcuperna uteblev på grund av rådande pandemi. Vi valde därför istället att genomföra ett
träningsläger i vackra Unnaryd under sensommaren. Ett träningsläger som var väldigt kul och givande
både fotbollsmässigt men framförallt för lagsammanhållningen.
Året blev inte riktigt som vi tänkt oss varken planeringsmässigt eller resultatmässigt. Det är tydligt
att vi inte håller den jämna nivå som behövs för att kunna konkurrera på allvar i de tuffaste serierna.
Detta lag kan slå i princip alla andra lag när det stämmer och vi gör en bra prestation. Det är det vi
siktar på att göra vecka ut och vecka in under 2021.
Väl mött // U15
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IS Halmia U13
Laget tränas av Mattias Dymne, Sara Klinthammar och Fredrik Svensson. Även Niclas Carlsson var
i ledarstaben fram till maj då han lämnade för nya uppdrag i U14. Efter en lite nervös och orolig
uppstart 2019 har truppen växt och stärkts enormt inför 2020. IS Halmia U13 har under 2020 haft
en mycket positiv utveckling med många nya spelare som bidragit till att truppen gick från 15 spelare
till 20st vid årsskiftet 20/21.
Truppen består av spelare från Halmia, IF Leikin, HGH, IFK Göteborg och OIS. Vi arbetar hårt med
att gruppen ska sätta ”laget före jaget” och hålla god ton på och utanför planen. Kamratskap är ett av
våra ledord i laget. Vi tränar tre gånger i veckan året om och kombinerar fotbollsträning med fyspass,
knäkontroll och teori.
Vi rivstartade 2020 med träningsmatcher mot Ljungby, Hässleholm, Astrio och Centern där vi fick
chansen att spela mot motstånd på olika nivåer. Vi lånade in spelare från p08 och även två spelare
från U14 när vi fick sena återbud. Matcherna blev precis så jämna och välspelade som vi hoppats på
och vi fick chansen att testa lite nytt innan serierna drog igång. Samarbetet med Hässleholm fortsatte
under hösten med nya träningsmatcher på Halmstad arena där vi avslutade med att bjud båda lagen
på grillat och avslutning i Klubbstugan.
Under året som gått har laget spelat i två serier i södra och mellersta Halland. Vi har ett tajt
samarbete med vårt P08 lag och under hela året har 2-3 spelare som frekvent tränat med oss och vi
har även använt oss av 8 spelare födda 2008 och 2009 i seriespelet. Ledarna i P08 har stöttat oss
under matcher och träningar när det har behövts.
Vi har mött lag som bestått till minst 50% av överåriga spelare vilket är tufft men våra killar visar en
moral och fighting spirit som är imponerande trots stor skillnad i längd och vikt. Fotbollsmässigt har vi
hängt med mycket bra och visat att vi tränar på rätt saker och att killarna svarar bra på träningen.
Under året har vi haft olika aktiviteter runt fotbollen tex Fotboll- och pizzakväll och 1-års jubileum för
laget i nya klubbstugan på Halmstad arena. Sålt kakor, chips, Newbody, städat Östra stranden mm
för att kunna nå vårt mål för 2020 som var Gothia cup. Nu blev det tyvärr inget Gothia pga Corona
pandemin men vi siktar på att få åka 2021.
Tyvärr blev det inte så mycket samarbete med A-laget på Örjans vall som vi trott pga pandemin men
vi ser fram emot att få hjälpa till mer under 2021. Under 2020 fick killarna chans att vara bollkallar
både på DM matcher och seriematcher vilket var mycket uppskattat.
Nu laddar vi för ett spännande och intressant 2021 och vi hoppas att pandemin ger med sig och att
alla håller sig hela och friska. Stort tack till styrelsen och alla som stöttat oss i vår uppstart och våra
sponsorer som hjälpt oss på alla möjliga sätt.
Vänliga hälsingar // Mattias. Sara och Fredrik.

Laget som mötte Hässleholm i oktober.
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IS Halmia P2008/09
Hejsan, och här kommer årsberättelse om P2008/09, och detta året har vi bestämt oss för att träna
mer ute än vanligt. Den tiden vi har inomhus började vi lite mer med fotbollsfys och förebyggande för
skador. Under denna period tränade vi fortfarande ute på konstgräs, där vi körde mycket teknik och spel.
I februari kom Corona som ställt till det för de flesta föreningar. Det blir inte mycket cuper eller träning
för den del. Efter restriktioner från myndigheten så hade vi inga träningsmatcher heller utan körde
mer internt med killarna från U13. För att våra killar skulle få känna på att spela med de som var 1 år
äldre flyttade vi upp vissa i perioder på 2-3 veckor. Detta var givande för båda lagen för vi skulle ha
ett nära samarbete med U13. Vi anmälde 1 lag i lägre serie detta året lite pga av våra killar som var
mer utvecklade skulle få spela mer med U13-lagen. Som situationen visade sig hände ibland att upp
till 5-6 killar från vårat lag fick spela matcher med dessa och de gjorde inte bort sig på något sätt.
Efter säsongen satt igång blev det träning 2 dagar i vecka och match 1dag, vissa fick spela fler
matcher eftersom de fick hoppa in med U13. Meningen detta året var att ställa upp i några Cuper,
men så blev inte fallet pga av Corona epidemin. Sommaren kom och fortfarande restriktioner, och vi
gör det bästa av situationen. Försöker träna mer och vara mer aktiva under sommaren.
Sommarlovet slut och fortfarande restriktioner, matcher inställda och flyttade. Mycket jobb att hålla
reda på allt. Några få matcher kvar i serien och nu börjar de bli intensivare med fler matcher bland
annat för de som spelar med U13. Flera som dubblar matcher och gör väldigt bra ifrån sig. Säsongen
tar slut och vi tar lite vila innan vi börjar med vinterperioden.
Denna består av träning 3 dagar i veckan där 1 dag är extra viktig med fotbollsfys och förebyggande
för skador, va kul och se att väldigt många uppskattar det. Vi har fortfarande väldigt bra samarbete
med U13 och nu var det 3 st av våra killar som tränade 1 dag extra med dem i veckan för deras
utveckling.
Som avslutning så tillkom det lite fler provspelare i vinterperioden, av dessa va det 2 st som valde att
stanna kvar. Vi kommer att jobba vidare med U13 ännu mer år 2021 och samarbetet med de yngre
kommer också utvecklas, så om allt blir bra detta nya år kan det bli spännande och något som vi,
Dejan Arandjelovic och Alcapon ser fram emot.
Mvh // Dejan & Alcapon
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P-2010/11
2020 var ett märkligt år, även för oss. Vi tilläts iaf att träna och spela matcher hela vägen fram till
mitten på december innan idrottshallarna stängde. Unden säsongen hade vi drygt 20 spelare hos oss,
med ett snitt på ca 15 spelare/träning. Matcherna spelade vi i division 15 och där mötte vi Trönninge,
Leikin,Vapnö Astrio och Snöstorp Nyhem. Resultaten varierade kraftigt och det gjorde även våra
prestationer under året, men så är det ju också att träna 9-10 åringar, ingen dag är den andra lik =).
Vi har en stark stomme i laget och ser fram emot fler matcher 2021, och givetvis sommarens cuper
som vi verkligen hoppas blir av i år.
// Hentry & Christoffer
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Medlemssektionen
Medlemssektionen har för 2020 haft följande sammansättning:
Ulf Fembro
Christoffer Andreasson
Marknadssektionen
Marknadssektionen har under 2020 i huvudsak varit uppbyggd av vice ordförande Magnus Backe.
Arbetet med att förädla det föreningen erbjuder publik, fans, sponsorer och samarbetspartners har
till stor del varit pausat pga den pågående pandemin. Under början av 2021 engagerades Markus
Wepthon som markandsansvarig.
Executive Club kvarstår som mycket viktig inkomstkälla för föreningen. Executive Club har genomfört
ett mycket uppskattat år med frukostmöten, lunchmöte, matlagningskväll. Marknadssektionen
fortsätter arbetet med att fylla på listan av namnkunniga personer som gästar Executive Club som
föreläsare.
Dräktreklam, reselotteriet, matchprogram och Bingolotto är också viktiga inkomstkällor för föreningen.
Föreningen tackar alla som lägger ned ett stort antal timmar på allt från lotteriförsäljning till
”sponsorförsäljning”.
Halmia Loppis
Halmia Loppis är en mycket viktig inkomstkälla för föreningen. Ett stort tack till alla som lägger ned
ett stort antal timmar på detta ovärderliga arbete.
Avslutningsvis vill IS Halmias styrelse framföra ett stort tack till alla som stöttat IS Halmia under året Halmiaringen, Executive Club, CLUB1907, Halmias Loppis och övriga partners för ett gott samarbete
under 2020.
IS Halmias styrelse vill även rikta ett stort tack till spelare och ledare för det engagerade arbete som
alla lägger ner på och utanför planen, ert arbete betyder oerhört mycket för föreningen.

Halmstad 2021-02-25
Anders Nelson			

Magnus Backe

Nils Bäckström			

Stefan Lemon

Nikola Trubarac			

Ulf Fembro
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Årsredovisning för
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2020-01-01 - 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för IS Halmia, 849200-1873, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

IS Halmia bildades 1907 och är en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet i Halmstad.
Föreningen har sitt säte i Halmstad.
Främjande av ändamålet
Föreningens inriktning är fotboll för damer, herrar och ungdomar

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har under året så som många andra verksamheter arbetat med att lindra de ekonomiska
konsekvenserna som uppstått till följd av pågående världsomfattande pandemi. Herrlaget spelade
enkelseriespel vilket medförde betydligt lägre matchintäkter än ett normalt år.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster

2020
4 725 680
326 801

2019
5 383 227
617 825

2018
6 182 391
-218 323

Belopp i kr
2017
5 407 732
-383 766

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

ÅR S B E R ÄT TE LS E 2020–15

IS Halmia

2(6)

849200-1873

Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

3 001 892

3 743 597

33 174
1 685 775
986 401
5 707 242

1 634 910
213 118
5 591 625

-1 570 272
-1 320 901
-2 471 520
-10 411
-431
-5 373 535

-1 503 258
-1 324 907
-2 093 030
-28 165
-4 949 360

333 707

642 265

-6 906
-6 906

-24 440
-24 440

Resultat efter finansiella poster

326 801

617 825

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

326 801

617 825

326 801

617 825

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning Idrottsverksamhet
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Nettoomsättning Loppmarknad
Stöd & bidrag
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier & fordon
Summa materiella anläggningstillgångar

2

19 082
19 082

7 022
7 022

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Summa finansiella anläggningstillgångar

3

100 000
100 000

100 000
100 000

119 082

107 022

57 078
57 078

23 904
23 904

200 041
295 990
93 380
16 650
416 614
1 022 675

178 126
293 881
24 585
340 554
837 146

222 245
222 245

60 014
60 014

Summa omsättningstillgångar

1 301 998

921 064

SUMMA TILLGÅNGAR

1 421 080

1 028 086

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Lager osålda lotter och souvenirer
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-731 560
326 801
-404 759

-1 650 584
617 825
-1 032 759

Summa eget kapital

-404 759

-1 032 759

300 000
-88 131
211 869

511 769
511 769

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

841 668
14 666
723 702
33 934
1 613 970

539 828
8 088
786 684
214 476
1 549 076

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 421 080

1 028 086

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till gemensamt styrda företag
Summa långfristiga skulder
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Noter
Belopp i svenska kronor om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag med undantagen att eget kapital och
resultatdisposition inte finns då det rör sig om en ideel förening.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
3

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Inventarier & fordon
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Rörelseförvärv
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 3 Andelar i dotterbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

87 100
22 470

183 241

109 570
-80 078
-10 411

-96 141
87 100
-148 052

-90 489

96 141
-28 167
-80 078

19 081

7 022

2020-12-31

2019-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Föreningen äger 100% i IS Halmia AB med organisationsnummer 556764-5287.
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Not 4 Kassa Bank
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit
Övriga konton
Kontanta medel

Underskrifter
Halmstad 2021-02-25

Anders Nelson

Magnus Backe

Nils Bäckström

Stefan Lemon

Nikola Trubarac

Ulf Fembro

Vår revisionsberättelser har lämnats den

Sara Bergström
Revisor
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Krister Persson
Revisorssuppleant

2020-12-31
300 000
300 000

2019-12-31
300 000
300 000

-174 215
244 029
152 431

-185 585
150 209
95 390

222 245

60 014

Revisionsberättelse

Bilaga 4

Revisionsberättelse

För fullgörande av vårt uppdrag har vi granskat IS Halmias räkenskaper för verksamhetsåret
2020. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året
samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur
räkenskaperna. Då vår granskning visat att styrelsen på ett förtjänstfullt sätt handhaft
föreningens angelägenheter, får vi hemställa att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

Halmstad 2021-02-23

_________________________________

_________________________________

Sara Bergström

Krister Persson
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Medlemsavgifter 							Bilaga 5
Medlemsavgift 2020
Passiv medlem
Passiv medlem, familj
Aktiv 15 år och äldre
Aktiv ungdom tom 14 år
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500 kr
700 kr
500 kr
200 kr

Idrottssällskapet Halmias Verksamhetsplan 2021				
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Värdegrund och vision mot 2030.
Verksamhetsplanering med mål och strategier 2020-2024.
Budget 2021.
Föreningens ändamål
Ändamålet enligt föreningens stadgar 1:1 är att
• bedriva barn- och ungdomsfotboll för såväl flickor som pojkar
• bedriva fotbollsverksamhet på vuxennivå för kvinnor och män.
Värdegrund och vision mot 2030
IS Halmias verksamhet är öppen för alla och värnar framför allt om verksamheten för barn och unga.
Vi har kul tillsammans och respekterar varandra. Vi arbetar för individuell och gemensam utveckling av
både individer, lag och förening.
IS Halmia ska utvecklas till en trygg, nydanande och växande förening som upplevs som ett mycket
attraktivt val för barn, ungdomar och elitsatsande.
Verksamhetsplan 2020-2024: Mål och strategier (uppdaterad inför 2021)
Föreningen ska under perioden 2020-2024 särskilt sträva mot att:
1. Ha en välfungerande ungdomsverksamhet i alla åldersklasser och kunna erbjuda en utvecklande
samlingsplats för föreningens ungdomar. Strategier: Utveckla och implementera en plan för hur den
nya klubbstugan vid Halmstad Arena, i samarbete med ungdomarna i föreningen och deras föräldrar,
skapar aktiviteter som utvecklar och stärker både individer, lag och förening
2. Bygga sina seniortrupper i första hand på egna produkter och lokalt rekryterade spelare. Strategier:
Stärka relationer med det lokala föreningslivet, verka för att de unga spelarna trivs och ser möjligheter
till en vidare karriär i föreningen, fokusera och göra insatser inom utvalda upptagningsområden.
3. Sträva efter att spela i Elitettan för Damer respektive i Division 1 för Herrar. Strategier: Säkra
långsiktiga intäkter på väsentligt högre nivå än 2020, skapa en långsiktig planering för utvecklingen
i dam- och herrlag samt och verka för kontinuitet inom verksamheten i sin helhet.
4. Varje år uppvisa ett ekonomiskt överskott som motsvarar minst 10 % av omsättningen.
Strategier: Fortsätta det påbörjade arbetet med inköpt ekonomistöd och att använda detta för
kompetensutveckling avseende kompetenser i ekonomi i styrelse och operativa ledningsfunktioner.
Investera i marknadsarbete.
5. Ha en tydlig, enkel och kommunicerbar organisation och ledning. Strategier: Fortsätt genomlysa
befintliga organisatoriska strukturer, styrmekanismer och roller samt utveckla och förtydliga dessa
avseende uppdrag, ansvar, befogenheter och rutiner.
6. Bibehålla, vidareutveckla och förädla IS Halmias varumärke utifrån dess historiska och lokala
förankring. Strategier: Vårda relationerna med befintliga medlemmar och sponsorer, erbjuda
den ”trogna” publiken fina upplevelser i genuin ”Halmia-anda”, samt verka för en föryngring av
supporterskaran.
7. Skapa förstärkta mervärden för befintliga och nya samarbetspartners. Strategier: Noggrant lyssna in
partners intressen, behov och önskemål och skapa aktiviteter och kommunikation utifrån dessa.
8. IS Halmia AB och Halmia loppis ska vara trygga och långsiktigt starka inkomstkällor för föreningen.
Strategier: Fortsatt strukturerat arbete med god planläggning tillsammans med senior advisors och
konsulter samt visa uppskattning för sådana ideella insatser som bidrar till goda intäkter.
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Budget 2021
Utgångspunkter
Efter ett antal år med betydande ekonomiska utmaningar har de två senaste verksamhetsåren
inneburit något av en vändpunkt. Föreningen har sänkt sina kostnader och vidareutvecklat samarbetet
med företaget Sense4Solutions avseende strategiskt och administrativt ekonomistöd. Det samlade
resultatet för 2020 (för Idrottssällskapet Halmia, IS Halmia och Academy och IS Halmia AB) blev
326 801 kr. De sänkta personalkostnaderna har varit nödvändiga men i efterhand har styrelsen
konstaterat att det inom vissa sektioner, främst Kansli och Marknad, har inneburit att viktigt arbete för
föreningens framtida intäkter i viss utsträckning har försakats. Därför har styrelsen valt att inför 2021
öka volymen på en anställning inom kansliet samt inlett ett samarbete med en säljare inom marknad.
Utgångspunkterna för 2021 års budget är ett fortsatt fokus på ökad kontroll över föreningens
kostnader.
Budget 										Bilaga 7
Intäkter
Academy
Aktiebolaget
Föreningen

Budget 2020

Utfall 2020

Budget 2021

0
710 000
5 301 500

6 728
732 238
5 674 066

0
710 000
5 169 000

Summa Koncern
6 011 500
6 413 032
			
			
Kostnader
Budget 2020
Utfall 2020
Academy
Aktiebolaget
Föreningen

0
-770 000
-4 924 185

-9 803
-820 710
-5 347 265

Koncern
-5 694 185
-6 177 778
			
			
Resultat
Budget 2020
Utfall 2020

Budget 2021
0
-750 000
-5 030 497

Budget 2021

Academy
Aktiebolaget
Föreningen

0
-60 000
377 315

-3 075
-88 471
326 801

0
-40 000
138 503

Koncernresultat

317 315

235 255

98 503
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Val av:
A: Ordförande
Sittande:

Anders Nelson

Förslag:

Anders Nelson		

1 år t o m årsmöte 2022

Magnus Backe		

avböjt omval

B: Styrelseledamöter
Avgående:

				Stefan Lemon		avböjt omval		
Förslag:		
				

Annika Pettersson

2 år nyval

Peter Lerner		

2 år nyval

				Vakant			2 år
Kvarstående ledamöter 2020:
				

Nils Bäckström		

1 år kvar

				

Nikola Trubarac

1 år kvar

				

Ulf Fembro		

1 år kvar

C: Två revisorer och två revisorssuppleanter
Revisorer
Förslag:

Christer Persson

1 år

				
Revisorssuppleant
Förslag:

Göte Arvidsson		

1 år

				

Roiene Engdahl

1 år

				

Sara Lemén Bergström 1 år

D: Valberedning – ordförande och ledamöter
Förslag:		

Heinz Martini

				Tommy Filipsson
				Leif Nilsson
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Förslag från styrelsen att ändra i stadgarna (kapitel 3 §1)
Nuvarande skrivning
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.”
Föreslagen ändring
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.”
Motivering
Styrelsen ska kalla till stämman senast 3 veckor före stämman. Enligt stadgarna ska medlemmarna
3 veckor före stämman ta del av de förslag som ska tas upp på stämman där bokslut framgår som
en tydlig punkt. Ett reviderat måste alltid vara på plats senast 7 februari varje år. Enligt stadgarnas
5:e kapitel §1 ska revisorerna ha bokslutet senast 1 månad före årsmötet (dvs 31 januari). För att ge
revisorerna rimlig tid för granskning och redovisningsekonomerna rimlig tid till bokslut önskas denna
ändring.

26–ÅR S B E R ÄT TE LS E 2020

Priser
IS Halmias vandringspris: Celine Gysenius
Östrands vandringspris: Oskar Rantala Törnfeldt
Sten Olssons vandringspris, dam: Sofia Voldby
Sten Olssons vandringspris, herr: Kenan Covrk
Årets ungdomsledare: Andreas Sjöqvist
Årets ungdomsspelare, pojk: Adam Frånberg
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Besöksadress:
IS HALMIA kansli – 035-12 75 80
Örjans Vall – Stora läktaren mot Nissan
Ingång bakom/under läktaren – våning 2 till höger

www.distance.se

Postadress:			
IS HALMIA			
Box 34			
301 02, Halmstad			

