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Årsmötets behöriga utlysande

Bilaga 1

IS Halmia stadgar §15:
”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna
eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås
klubblokalen och på föreningens hemsida.
Styrelsen har annonserat årsmötet i Hallandsposten fredagen den 31 januari 2014, dvs senast
tre veckor före årsmötet. Dessutom har annonsen, som påminnelse varit införd i
Hallandsposten idag den 24 februari 2014.
Kallelsen har också funnits anslagen i klubblokalen och på föreningens hemsida.
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1.

Styrelsens berättelse

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad, sekreterare

Susanne Erlandsson,
Lennart Blomberg
Kjell Andersson
Anders Ekblom
Pelle Sjöö
Sinisa Stankovic
Ulf Holmberg
Leif Bengtsson
Björn Hall

Revisorer
Jonny Pettersson
Roger Bengtsson
Valberedning
Kenneth Sjögren, sammankallande
Rikard Hansson
Ulf Holmberg
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, varav det första var konstituerande.
Verksamhetsberättelse 2013

Bilaga 2

Föreningens verksamhet
IS Halmia:s styrelse har fortsatt sitt arbete för att bidra till att föreningen fått möjlighet att stärka sin
utveckling och kompetens. 2013 var ett mycket framgångsrikt år, inte minst sportsligt. Herrarna var
med och slogs om en kvalplats fram till sista omgången och damlaget vann serien och sedan kvalet
vilket innebär att IS Halmia 2014 är en elitförening och har ett damlag som är bland de 26 bästa i
Sverige. Under året har ungdomsverksamheten utvecklats och på pojksidan har antalet spelare utökats
avsevärt. P-98 laget kvalade till Pojkallsvenskan 2014 och det blir en utmaning under 2014. På
dam/flicksidan har IS Halmia och Centerns IF haft ett framgångsrikt samarbete som inneburit att
många duktiga spelare tränat och spelat med Halmia under året och ett antal spelare har också valt att
skriva på för IS Halmia. Fokus i övrigt har legat på att fortsätta utvecklingen av föreningen både på
och utanför planen
IS Halmia:s kansli
Under året har kansliet utökats med Christoffer Andreasson som Ungdomskonsulent, Peo Harrysson
har på timbasis arbetat med ekonomifrågor tillsammans med klubbchefen Leif Bengtsson och
Sebastian Crona har under oktober till december arbetat med marknadsfrågor.
Idrottslyftet
Arbetet med Idrottslyftet fortsatte även under 2013 med en rad olika aktiviteter. Projektets syfte är bla
att barn och ungdomar skall aktiveras inom idrotten längre upp i åldrarna. IS Halmia har varit ute på
skolor runt om i kommunen och genomfört olika idrottsaktiviteter. Syftet har varit att få ungdomarna
intresserade av idrott och erbjuda dem en verksamhet inom föreningslivet.
En annan del av Idrottslyftet är Student League, Halmstads Högskolas inomhusturnering i fotboll, ett
samarrangemang mellan Högskolan, Hallands Idrottsförbund och IS Halmia. IS Halmias uppgift i
projektet är att hjälpa till med organisationen kring turneringen samt att tillsätta domare i matcherna.
Här har spelare från både herr- och damlaget deltagit.
Student League har varit mycket lyckosamt och samarbetet med Hallands Idrottsförbund har inneburit
att vi kunnat marknadsföra IS Halmia på ett bra sätt och samtidigt rekrytera fler spelare till föreningen
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Football Fitness
Under hösten drog projektet Football Fitness igång som en del i Halmstad kommuns satsning
”Miljonsatsningen”. Syftet är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utöva idrott på sina
villkor. IS Halmia har arrangerat öppna träningar dit vem som helst kan komma och träna fotboll på
motionsnivå utan krav på att man måste spela matcher. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 1620 år och har också visat sig vara ett bra komplement till Student League.
Halmiafemman
Ett av Halmias flaggskepp är Halmiafemman, skolturneringen för ungdomar i årskurs 5 i Halmstad
med omnejd. I årets turnering deltog 34 lag under två intensiva dagar i september. Under turneringens
gång medverkade spelare från herrlaget och damlaget både som inspiratörer och som prisutdelare.
Publik
Publiksnittet i division 1 herrar 2013 var 408 åskådare, 5:a i division 1 Södras publikliga. För
damlaget var publiksnittet 150 åskådare i division 1 damer, det högsta publiksnittet i serien.
Toppsiffran kom i kvalmatchen mot Linköping då över 700 åskådare såg matchen. Ett lyckosamt
arrangemang var Halmiadagen då både herrarna och damerna spelade på Örjans vall.
Landslagsspelare
Abnora Robelli har under året varit med i Albaniens landslag som deltager i kvalet inför VM i Kanada
2015. Amanda Johnsson Haar har varit med i Sveriges U-17 landslag och var med i det landslag som
blev silvermedaljörer i U17-EM som spelades i Lyon, Schweiz.
Arenastrategi
IS Halmia har under året deltagit i styrgrupp och projektgrupp som utrett frågan om Örjans Valls
ombyggnad. Samtidigt har en dialog förts med Halmstads kommun angående Örjans Vall som
hemmaplan för damlaget. Resultatet har blivit att säsongen 2014 kommer både herr- och damlaget att
spela sina matcher på Örjans Vall.
Hallands Idrottsförbunds Fair Play pris
Tilda Bengtsson erhöll Hallands Idrottsförbunds Fair Playpris. Diplom och 5000 kr tilldelades
vinnaren och penningpris på 5000 kr till föreningen.
Hemsida och dokumentbank
Hemsidan www.halmia.se utvecklades under året och uppdaterades med bla länk till Ettanfotboll samt
Everysport.se. Sidan byggdes om för att skapa annonsmöjligheter och för att innehålla aktuell
information om IS Halmia.
Ekonomi
När det gäller den ekonomiska förvaltningen hänvisas till resultat- och balansräkningen samt till
revisorernas berättelse.
Möten och konferenser
Ledamöter från IS Halmia har under året deltagit i följande möten och konferenser:
Hallands FF:s årsmöte 6 mars
SEFE:s årsmöte 16 mars

Susanne Erlandsson
Susanne Erlandsson

Division 1 upptaktsträff 4 april

Peter Lindau

EFD:s höstkonferens 11 november

Ferenc Horvat

SEFE:s höstkonferens 18 november

Susanne Erlandsson

Hallands FF:s Representantskap
3 december

Susanne Erlandsson
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Övrig representation
IS Halmia har under året varit representerade i styrgrupp och projektgrupp för ombyggnaden av Örjans
Vall genom Susanne Erlandsson, Lennart Blomberg, Kenneth Sjögren och Leif Bengtsson.
IS Halmia har också varit representerade i gruppen ”Stöd Halmstad” genom Susanne Erlandsson och
Leif Bengtsson. Stöd Halmstad är en grupp organiserad av Halmstad och Co som består av
elitklubbarna i Halmstad och som arbetar för att gemensamt rekrytera mer publik till arenorna.
IS Halmia har utöver ovanstående varit representerade i diverse möten arrangerade av Halmstads
kommun.

Marknadssektionen
Marknadssektionen har under 2013 bestått av:
Pelle Sjöö, sammankallande
Anders Ekblom
Leif Bengtsson
Sebastian Crona
Sektionen har under året haft ett stort antal möten där Marknadssektionen har jobbat
konsekvent och tätt tillsammans med klubbchefen Leif Bengtsson. Omsättning har ökat precis
som antalet sponsorer och samarbetspartners.
Under året har försök gjorts att förändra Rödtoppen från en tidning två gånger per år till ca 15
st enkel eller dubbel sidor i Lokaltidningen. Målet att nå fler personer och vara mer aktuella
har infriats. Dock har förtjänsten inte kommit upp till budget. Vi fortsätter på den inslagna
vägen även 2014 och räknar med att öka intäkterna.
Halmia Loppis och Executive Club kvarstår som de viktigaste inkomstkällorna för klubben.
Dessa hanteras av IS Halmia AB. Halmia Loppis har haft öppet 2-3 dagar per vecka. Frivilliga
insatser ansvarar för ”Loppisen” med den äran. Executive Club har under året fått ytterligare
medlemmar och fem välbesökta frukostmöten har gästats av Pia Sundhage - förbundskapten,
Björn Söderberg - entreprenör, Julius Malmström - teaterdirektör, Karl-Erik Nilsson –
Svenska Fotbollförbundet och Anders Thornberg – chef Säkerhetspolisen.
Dräktreklam, reselotteriet, matchprogram och bingolotto är också viktiga inkomstkällor som
givit högre intäkter än budgeterat.
Ett stort TACK till alla som lägger ned ett stort antal timmar på/i allt från lotteriförsäljning
och loppis till ”sponsorförsäljning” och Executive Club gruppen.
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Fotbollssektionen, damer och herrar
Fotbollssektionen har under 2013 bestått av:
Sinisa Stancovic, sammankallande
Ferenc Horvat
Peter Lindau
Leif Bengtsson
Sektionen har under året haft 5 möten
IS Halmia dam 2013
IS Halmias damlag hade en fantastisk säsong 2013. Säsongen började med en 3-0-seger mot
Guldheden i Tjärnbagarn cup i Stenungsund i slutet av januari och slutade med glädjetårar i
kvalet till elitettan mot Lidköpings FK på Örjans vall i slutet av oktober.
Däremellan hade laget en fantastisk resa. På träningslägret i Spanien formades ramarna där
hela truppen svetsades samman och kollektivet IS Halmia startade säsongen helt ovetande om
vad spel i division 1 skulle innebära. Den 20 april bar det av till Glimåkra för premiär och
redan efter 18 minuter gjorde Jessica Jingblad Halmias och sitt första mål. För Jingblads del
skulle det bli ytterligare 32.
I tredje omgången skulle Halmia ta sig an seriefavoriten Stattena på Olympia i Helsingborg.
IS Halmia vann med 5-1 och truppen började tro på att det kunde bli en plats på övre halvan i
stället för en strid om att hålla sig kvar.
Under året har laget också haft två spelare i landslagssammanhang. Amanda Johnsson Haahr
spelade till och med EM-final med U-17-landslaget och har också fått chansen i Calle
Barrlings U-19-landslag. Arbnora Robelli figurerade i Albaniens landslagstrupp i samband
med nationens första VM-kvaldeltagande någonsin.
Kronan på verket blev så klart kvalmatcherna mot Lidköping och framförallt minns vi
bortamatchen men även stödet på Örjans vall i returen. Första matchen vanns med 4-0 sedan
Jessica Jingblad (2), Tilda Bengtsson och Arbnora Robelli gjort målen. På hemmaplan blev
det 4-3 efter mål av Jessica Jingblad, Wendela Wedenryd, Arbnora Robelli och Amanda
Johnsson Haahr gjort målen.
IS Halmias damer har också under året visat att det finns såväl bredd som framtid då laget
som spelade i division 3 vann serien överlägset och i ensamt majestät. Laget bestod av spelare
från Halmia och lovande spelare från IF Centern. När 18 matcher hade spelats hade Halmia
vunnit 16, gjort 119 mål och endast släppt in 13. Närmsta lag bakom var Laholms FK som var
sju poäng efter. Ebba Hed vann skytteligan i serien på 25 mål och tjejen är endast 14 år
gammal. Numera tillhör hon IS Halmia, tillsammans med nio andra tjejer från Centern
(Isabelle Olsson, Matilda Olsson, Alva Hed, Linnea Johansson, Linn Gerhardsson, Ebba
Asplind, Matilde Abrahamsson, Emma Nielsen och Emelie Lindau).
2014 spelar Halmia i division 2 och Elitettan. IS Halmia är numera ett av de 26 bästa lagen i
Sverige och åter en elitklubb.

7	
  

8

IS Halmia herrar 2013
Huvudtränare, två assisterande tränare, målvaktstränare och en materialansvarig. Spelartrupp
bestående av 23 spelare (21+2). Har ett A-lag som är nykomlingar i div 1 södra efter att ha
vunnit div 2, 2012. Inget B-lag eller juniorlag och då heller inga egna produkter utan alla
spelarna är hämtade från andra föreningar. Spelar förutom seriespel även DM i Halland där
speltid till de spelare som inte får kontinuerlig speltid i serien prioriteras. Blir totalt 6 matcher
i DM om man går till final.
Gick dåligt i träningsmatcherna inför serien, mycket pga att alla fick speltid. Vårsäsongen
dock mycket bra där vi länge låg på 2:a plats med en lucka ner till övriga. Det skulle dock
visa sig att vi efter vinstmatchen mot Oddevold 10 juni i omgång 10 inte vann på 8 matcher
och halkade långt efter täten ner på en 5:e plats innan vi kunde vinna hemma mot Karlstad
med 3-0 den 7 september.
Främsta orsaken till denna ovanligt långa formsvacka var skador och avstängningar på
nyckelspelare, som vi inte klarade att ersätta på ett bra sätt. Vidare fick vi ett väldigt märkligt
spelschema med 4 raka bortamatcher och dessa matcher spelades bara varannan helg. Detta då
alla våra hemmamatcher var flyttade pga. Dam-EM på Örjans Vall.
Under hösten hade ofta bara 13 utespelare i träning. Från att ha varit 23 (2+21) i truppen när
säsongen startade var vi oftast 2+13 under hösten. Klang, Ervin långtidsskadade hela
säsongen från april. Taube, Adam m fl skadade över längre tid, Käck sjukdom
(hjärtsäcksinflammation) hela hösten, Calle Genberg flyttade pga studier i augusti och spelare
lämnade oss under säsongen (Berntsen, Younnes, Nehat). Även Kushtrim lämnade oss sista
veckorna. Tillkom gjorde Kamal från Qviding och Luka från Serbien och vi fick stora
problem när Käck blev sjuk och vi bara hade 1 målvakt i match och på träning.
Sammanfattningsvis ett mycket bra år som nykomlingar med en fin 4:e plats. Spelmässigt en
övertygande säsong där Halmia, som nykomlingar, förde i stort sätt alla matcherna och det
finns goda chanser att utvecklingen fortsätter om de tongivande spelarna fortsätter.
Laget har med sitt spel gjort mycket bra reklam för både sig själva och laget. Det har gjort att
spelarna blivit attraktiva för klubbar högre upp i seriesystemet, något som gjorde att Ronny
Sabo värvades till Jönköping Södra efter säsongen. Även andra spelare såsom Gulda och
Kamal har varit och besökt Superettan klubbar.
Vi har lagt oss på en nivå som gör att vi har väldigt svårt att få spelare. Lokalt finns det inga
spelare förutom elitlagen. Elitlagen har heltidsspelare vilket gör att de är dyra att skaffa. För
att få in nya spelare måste vi flytta dem till Halmstad vilket gör att vi måste ordna deras
försörjning. Antingen genom lön eller jobb. Samtidigt har vi märkt att många av spelarna i div
1 är heltidsspelare även om de inte tjänar lika bra som ett vanligt jobb. Spelarna väljer att inte
jobba då de satsar 100 % på att lyckas i fotboll.
Än fler spelare väljer att inte flytta för fotboll i div 1 om de redan har ett jobb. Det är bara i
Allsvenskan och Superettan som de kan tjäna mer än på ett jobb.
Efter att ha ordnat spelare krävs det träning – och det mycket och professionellt. Spelarna ska
vara tillgängliga varje dag. Om vi ska nå toppen kan vi inte träna sämre och mindre än de som
vi ska gå förbi. Vi har idag ingen egen träningsplan vilket gör att hela idén med elitfotboll
försvinner. Detta måste ordnas och är akut.
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Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har under 2013 bestått av:
Kjell Andersson, sammankallande
Christoffer Andreasson
Sektionen har under året haft 7 möten.
IS Halmia P 97
Emil Tillander var huvudtränare under hela säsongen, Kjell, Raimo, Nedim och Peter
fanns med som assisterande tränare. Anders har jobbat med hemsida och administration
för laget. Under januari - mars så hölls träning inomhus samt delvis utomhus på konstgräs. De
riktigt intensiva träningarna började när killarna kom ut på naturgräset på Halmstad arena, då
laget tränade minst tre gånger per vecka och en hel del ihop med P98 laget.
När vi startade seriespelet så var det 18 killar i truppen, under säsongen föll några
bort men ett antal killar från P98 laget stöttade upp vid de olika matchtillfällena.
Killarna och deras föräldrar hjälpte till med kioskarbete under en av matcherna på DAM EM.
Laget har också hjälpt till ett antal gånger genom att vara bollkallar vid A-lagets
hemmamatcher samt en del kioskarbete. Laget har under året sålt njuta böcker.
Halmia Camp träningsläger i en vecka på Öckerö ovanför Göteborg mitt i sommaren hölls av
Emil med assistans av Anders, Raimo och Peter. Killarna tränade mycket, fick god
sammanhållning och det avslutades med en träningsmatch mot ett Öckerö lag.
Veinge cupen i Futsal spelades i februari och det ena av två lag kom till final.
Efter det så var det några tuffa träningsmatcher före säsongen drog igång.
Första tuffa matchen under säsongen var mot Onsala i DM där laget åkte
upp till Onsala i en lånad buss och fick tyvärr med sig en förlust hem.
Därefter följde matcher under vårsäsongen mot Sennan, HGH, Snöstorp/Nyhem, Falkenbergs
FF, BK Astrio, VGLT, Lilla Träslöv och Trönninge med ett blandat resultat.
Under höstsäsongen så gick det bättre i serien Halland P15-16 klass 2, där
laget slog Sennan med 7-2 på bortaplan, Snöstorp/Nyhem med 9-1 på bortaplan samt HBK
P99 på hemmaplan med 6-2. I den sista matchen spelade laget mot Trönninge
och vann med 3-1 på hemmaplan och slutade därefter tvåa i serien.
Den 7 december så spelade laget inomhus DM i Futsal för P97 i Andersbergshallen.
Avslutningen för laget hölls på Arosfortet där killarna fick kämpa ihop lagvis
och avsluta med en god pizza.
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IS Halmia P 98
Vi startade säsongen 2013 med en för IS Halmia helt ny trupp av spelare och ledare. Leif
Jönsson har varit huvudtränare, och assistenter har Håkan Påhlsson, Jonas Paulsson, Richard
Svanström och Magnus Gustafsson varit. Vi hade i början av säsongen hjälp också av Emil
Tillander, som i mars rekryterades som huvudtränare för P97.
Under säsongen har vi haft 38 spelare i träning varav ungefär 30 är fasta i gruppen. Vi har haft
ett gott samarbete både neråt mot P00-99 gruppen och uppåt i åldersklass med den redan
befintliga P97 gruppen. Utbyte har skett både under träningar och i matchning av spelare.
Under hela sommarträningsperioden och en bit in på hösten fick vi ta hand om hela P97
truppen då Emil var entledigad pga sommarjobb på Öckerö och övriga ledare hade förhinder
av olika skäl. Därmed byggdes ytterligare broar mellan trupperna.
Tränings- och Matchstatistiken har skötts förtjänstfullt av Richard. 135 träningspass är
genomförda under året. Våra spelare vill mycket med sin fotboll, är mycket ordentliga med
strukturen runt träningar och ser träningen som ett jätteviktigt tillfälle och matcherna som
kryddan i tillvaron. Vi har alltid varit minst två tränare på träningarna.
Vi har spelat 18 seriematcher i P15-16 Klass I Halland, med en femteplacering som resultat.
Fokus har legat på att spela vårt intränade spel och att fördela speltiden jämnt i
laguppställningen. Resultatet har fått komma i andra hand i seriespelet. En del av killarna som
den aktuella veckan inte spelat i P98 har stärkt upp P97-laget. De yngsta killarna har tagit
plats i P99-laget. Alla spelarna i truppen har erbjudits rejält med speltid i något av de lag som
vi haft i spel i IS Halmia. Vi kvalade in till Pojkallsvenskan 2014 för åldersgruppen P97, efter
det att seriespelet var slutfört. Vi åkte ut i kvartsfinalen i DM för P98 och deltog i Future Cup
i Göteborg där vi gick till semifinal.
Årets två stora höjdpunkter förutom kvalificeringen till Pojkallsvenskan var det 6 dagars
träningsläger vi genomförde i Italien under försäsongen och SM för 15-åringar i Örebro i juli.
Vi genomförde 5 träningspass och en träningsmatch mot ett lokalt ungdomslag. Vi kryddade
lägret med en dag i Milano där vi såg matchen Inter-Parma. Resultatet i SM blev en hedrande
9:e plats bland 16 lag och vi visade att vi kan spela jämt mot vilket motstånd som helst i
Sverige.
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Laget som deltog i Inofficiella SM för Pojkar födda 98
Individuellt har vi haft Filip Mandorsson som deltagare på Elitpojklägret i juni, vilket inte
gick lokaltidningen förbi. Ett tiotal spelare födda -98 har deltagit i samlingar på distriktsnivå.
Milos Svrajko har deltagit i Hallandslaget P97 och fick den stora äran att debutera från start i
ISH:s A-lag i DM finalen, efter att ha varit andramålvakt ett antal seriematcher. Måns
Klausen född -98 gjorde också debut i samma match och spelade matchens avslutande 15
minuter. Två pojkar födda -99 försöker att kvalificera till Elitlägret kommande sommar.
Vi har dessutom haft ett antal sammankomster som redovisas nedan:
Tre spelar- och föräldramöten
Två teoripass innehållande Kost o Träning och Lagsammanhållning
Uppstartsmöte med Kjell Andersson och Lennart Blomberg.
Avslutning med Go-Kart tävling och Pizza
Magnus Gustafsson har i samarbete med Oskar Remini styrt upp truppens medverkan som
programbladsutdelare, kioskpersonal och bollkallar vid IS Halmias hemmamatcher på både
herr- och damsidan. Vi gjorde en stabil insats under Dam-EM i somras och såg till att IS
Halmias kiosker och grillstationer blev rejält bemannade och utvecklade under matcherna.
Föräldrarna ställde upp på ett utomordentligt sätt. Spelarna hjälpte dessutom till vid
Halmiafemman i september, med domarinsatser och kioskpersonal.
Ett antal laginsatser för att dra in pengar till klubben har genomförts ex försäljning av
Newbodyprodukter och Julkalendrar m.m
Vi har tagit över tidigare lags träningskläder och matchställ under året, vilket vi hoppas har
bidragit till att hålla budgeten nere. Vi har ett väl fungerande skjutsningssystem till
matcherna, som vi delat med oss av till övriga trupper. Vi har själv tagit kontakt med en
bussägare och ordnat busschaufför till vissa av våra och P 97:s matcher, vilket varit bra för
laggemenskapen. Vi har vid ett flertal tillfällen löst domarfrågan i träningsmatcher med egna
gratisdomare.
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Ett litet samarbete med HBK på målvaktsträningssidan har fungerat bra. Timmy Gustafsson
har haft en grupp där Malte Påhlsson och Milos S deltagit. Hur det kommer att utvecklas är
oklart.
På eftersäsongen engagerade sig hela tränarstaben under Leifs ledning i att anordna
provträningar för åldersgrupperna P00-P95. Ett 20 tal träningspass erbjöds under dessa
veckor. Annonseringen skedde på IS Halmia:s hemsida. Resultatet får väl anses gott, då vi på
detta sätt utökat antalet spelare i IS Halmia:s ungdomsverksamhet med en helt ny U 19 trupp
och ett 30 tal nya spelare, varav några redan känner på träningar med A-truppen.
Sammanfattningsvis har vi i ledarstaben på en säsong medverkat till att IS Halmia har utökat
sitt medlemsantal på ungdomssidan med 60 riktigt duktiga fotbollsspelare och flera av deras
familjemedlemmar. Dessutom har sex nya ledare tillkommit och ytterligare någon är på väg in
i IS Halmia.
IS Halmia P 99
IS Halmia P99, numera kallat U15 har under säsongen tränats av Christoffer Andréasson,
Murray Hutton, Stefan Schön och Emil Tillander.
När vi summerar år 2013 kan vi räkna in 27 spelare i truppen, varav sex spelare har anslutit
utifrån under hösten/vintern. Spelarna är födda allt mellan 1998 och 2000.
Inför säsongen valde vi att anmäla två lag i seriespel, dels på grund av antalet spelare i
truppen, men också för att kunna erbjuda varje spelare en utvecklande miljö. Med tanke på att
det skiljer i ålder på killarna så skiljer det även mycket vad gäller den mentala och tekniska
biten. Sagt och gjort, ett lag i 11-manna och ett i 9-manna.
Våren i 9-manna var tung, 0-18 i premiären mot Snöstorp Nyhem skulle dock avslutas med 32 vinst borta mot topplaget Träslövsläge i sista matchen innan sommaruppehållet. Efter
höstens matcher blev det till slut en 2a plats i klass 2, en klar förbättring mot våren.
I 11-manna var det blandade resultat under våren, tre raka storsegrar följdes upp av tre raka
förluster, sedan avslutades våren med vinst 12-2 borta mot Falkenbergs FF. En jämn höstserie
med fyra vinster och två förluster slutade med en helt okej 3e plats i serien.
Förutom ett lyckat seriespel så var det cuperna som blev vår melodi under året. Förutom
Veingecupen och Oskarströmscupen under feb-mars så deltog vi även i Laxacupen och
Eskilscupen under sommaren. I Laxacupen gick vi runt på hela truppen och vi slutade till sist
som vinnare i bronsmatchen i C-slutspelet efter ett svettigt straffdrama. Till Eskilscupen åkte
vi med 15 spelare, varav tre st var inlånade från vårt 98-lag. Vi spelade vår bästa fotboll
någonsin och åkte hem med en kvartsfinalförlust i B-slutspelet. Som avrundning på säsongen
så kvalificerade vi oss för SM i Futsal genom att spela en målglad och underhållande fotboll i
Futsal-DM, något som gav oss en friplats till 2014-års Svenska Mästerskap.
Bortsett från träningar och matcher så var
Dam-EM en höjdare, där killarna dels fick se
matchen mellan Italien – Danmark, men
också där föräldrar, syskon och ledare fick
arbeta tillsammans i kioskerna vid en av
matcherna.
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IS Halmia P 05/06
Vi började året som en del av fotbollsskolan men bröt oss ut när vi gick ut på gräs i april.
Jimmy och Drago är tränare. Vi har ca 15 killar i laget. Laget har tränat onsdagar och
söndagar. Laget har varit på Sannarp när vi har varit ute och inomhus Andersbergshallen och
Snöstorpskolan.
Under sommaren valde vi att vara med i Falkenbergsalliansen där vi fick möta lag mest från
Falkenberg och runt där. Vid 6 tillfällen varannan vecka spelade vi och mötte 3 lag varje
gång.
Resultaten har varit blandade men killarna är vid gott mod både vid vinst och förlust.
Under hösten har vi valt att bara spela atomcupen och lägga mer fokus på träning

IS Halmia Fotbollslekis
Halmias fotbollslekis har haft ett mellanår med lite lägre deltagarantal än vi hade förväntat
oss. Pojkarna födda 2007-2009 har tränat en gång i veckan med ett längre uppehåll under
sommaren. I snitt har ca fem spelare deltagit vid varje träning. Under inomhussäsongen har
man tränat ihop med våra 05/06.
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Medlemssektionen
Medlemssektionen har för 2013 haft följande sammansättning:
Ulf Holmberg, ordförande
Karl-Olof Andersson
Anders Bengtsson
Egon Björnfors
Sven-Bertil Rosén, adj
Sektionen har haft under året 10 sammanträden.
Under verksamhetsåret har sektionen medverkat i en översyn och modernisering av befintligt
medlemsregister i avsikt att framöver lättare kunna distribuera inbetalnings- och medlemskort
till medlemmarna.
Sektionen har även träffat överenskommelser med ett antal företag i Halmstad, vilket haft till
följd att medlemmarna kunnat erbjudas förmånserbjudanden i samband med betald
medlemsavgift.

Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till alla som stött Halmia under året,
Halmiaringen/Damklubben, Executive Club, Halmias Loppis och övriga partners för ett gott
samarbete under 2013.
IS Halmias styrelse vill rikta ett tack till spelare och ledare för det engagerade arbete som alla
lägger ner på och utanför planen. Utan ert arbete hade inte föreningen lyckats så bra under
2013 som vi har gjort, ert arbete betyder oerhört mycket för föreningen. Tack!

Halmstad 11 februari 2014
Susanne Erlandsson
Ordförande

Lennart Blomberg

Kjell Andersson

Sinisa Stancovic

Anders Ekblom

Pelle Sjöö
14	
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Styrelsen för IS Halmia får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
IS Halmia bildades 1907 och är en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet i Halmstad med
inriktning på fotboll för damer, herrar och ungdomar. Föreningen redovisar för räkenskapsåret 2013 en
förlust på -164 194 kr (fg år -149 914 kr).
IS Halmias verksamhet under 2013 beskrivs ytterligare i föreningens årliga versamhetsberättelse.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
årets förlust

-73 218
-164 194
-237 412

behandlas så att
i ny räkning överföres

-237 412

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

4 856 015
636 592
5 492 607

3 411 135
448 055
3 859 190

-2 724 178
-420 221
-3 608 293

-1 677 792
-542 735
-2 670 669

2

-9 085
-6 761 777
-1 269 170

-10 798
-4 901 994
-1 042 804

3

1 120 009
-15 090
1 104 919
-164 251

900 370
-7 480
892 890
-149 914

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

57
-164 194

0
-149 914

Årets resultat

-164 194

-149 914

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

13 440

14 617

100 000
113 440

100 000
114 617

31 586

20 000

69 481
265 640
28 072
99 918
422 959
886 070

47 002
299 444
26 096
70 207
170 850
613 599

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

91 964
1 009 620

87 161
720 760

SUMMA TILLGÅNGAR

1 123 060

835 377

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

5, 6

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

-73 218
-164 194
-237 412
-237 412

76 695
-149 914
-73 219
-73 219

489 782
490 333
175 042
205 315
1 360 472

254 984
399 798
64 997
188 817
908 596

1 123 060

835 377

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

8

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2013

2012

1
1

1
1

2 627 433
662 258
(45 769

1 918 717
471 013
36 484)

3 289 691

2 389 730

I uppgiften om medelantalet anställda ingår endast fast personal. Spelare och tränare ingår inte i
uppgiften. Löner och ersättningar till spelare och tränare uppgår 2013 till 2 103 828 kr.

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivning på datorer

33,33 %

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Anteciperad utdelning från IS Halmia AB
Övriga ränteintäkter
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2013

2012

1 120 000
9
1 120 009

900 000
370
900 370
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Not 4 Inventarier

2013-12-31

2012-12-31

88 233
7 908
96 141

75 945
12 288
88 233

-73 616
-9 085
-82 701

-62 818
-13 047
-75 865

13 440

12 368

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

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

Utgående redovisat värde

Not 5 Andelar i koncernföretag

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
IS Halmia AB

Kapitalandel
100%

IS Halmia AB

Rösträttsandel
100%

Org.nr
556764-5287

Säte
Halmstad

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna reselotter
Upplupna lönebidrag
Övr förutb. kostn. o uppl. intäkter
Förutbetalda hyreskostnader

22

Antal
andelar
1 000

Bokfört
värde
100 000
100 000
Eget
kapital
1 251 727

Resultat
1 119 380

2013-12-31

2012-12-31

3 250
44 948
355 982
18 779
422 959

7 500
11 740
135 142
16 468
170 850
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Not 8 Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
76 695

Årets
resultat
-149 914

-149 914

149 914
-164 194
-164 194

-73 219

Not 9 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Upplupna semester löner
Soc avg Uppl Sem. lön
Beräknade uppl särsk löneskatt pens kostn
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2013-12-31

2012-12-31

500 000
489 782

300 000
254 984

2013-12-31

2012-12-31

22 446
126 218
39 658
16 992
205 314

45 239
106 947
33 603
2 128
187 917
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Halmstad den 11 februari 2014

Susanne Erlandsson
Ordförande

Sinisa Stankovic

Per-Gunnar Sjöö

Anders Ekblom

Kjell Andersson

Lennart Blomberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 februari 2014

Jonny Pettersson
Auktoriserad revisor

Roger Bengtsson
Revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i IS Halmia
Org.nr 849200-1873

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IS Halmia för räkenskapsåret 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

IS Halmia, Org.nr 849200-1873
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för IS Halmia för räkenskapsåret
2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt god föreningssed.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med god föreningssed.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med god föreningssed, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Halmstad den 12 februari 2014

Jonny Pettersson
Auktoriserad revisor

Roger Bengtsson
Revisor

IS Halmia, Org.nr 849200-1873
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Medlemsavgifter
Medlemsavgift 2015
Passiv medlem

400 kronor

Passiv medlem, familj

600 kronor

Aktiv 17 år och äldre

400 kr

Aktiv ungdom tom 16 år 100 kr
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ÅTERTÅGET – vision 2017
IS Halmias styrelse har under året fortsatt arbetet med ”Återtåget – vision 2017” och det
kort- och långsiktiga mål som finns för verksamheten. De långsiktiga målen framgår nedan
åtföljda av de kortsiktiga målen som finns i verksamhetsplanen för 2014 som återfinns längre
fram i dokumentet.
Verksamhetsidé IS Halmia
IS Halmia skall vara en förening som med framåtsträvande anda och tydliga mål siktar mot
toppen samt värnar om Halmstads barn och ungdomar.
Vision IS Halmia
IS Halmia skall vara det självklara valet för barn och ungdomar i Halmstads kommun och en
förening som värnar om såväl bredden som toppen.
IS Halmias kärnvärden
Passion
Passion skall genomsyra hela föreningen, såväl inom sporten som inom hela organisationen.
Passionen inom IS Halmia skall driva föreningen framåt.
Målmedveten
IS Halmia skall på alla plan jobba med tydlig målsättning och en framåtsträvande anda. Detta
skall leda till att föreningens verksamhet ständigt utvecklas.
Kompetent
Kompetens skall vara ett led i hela verksamheten, från ungdomsledare till styrelse. Genom
kompetent personal och fortsatt utbildning kan föreningens personal bidra till att IS Halmia
blir en kompetent idrottsförening.
Öppenhet
IS Halmia skall vara till för alla. IS Halmia skall vara en förening där alla kan aktivera sig och
delta från ungdomar till intern personal.
Gemenskap
IS Halmia skall bidra till ett mer gemensamt samhälle och vara en naturlig mötesplats för
människor.
16	
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Långsiktiga målsättningar 2015-2017
Organisation/Verksamhet
Mål
IS Halmia skall utveckla en modern organisation med en vision och en verksamhetsidé som
alla med lätthet kan förstå och ta till sig.
Föreningen skall kommunicera till sponsorer, medlemmar, spelare, ledare, massmedia och
andra intressenter vad föreningen har för vision och verksamhetsidé och hur organisationen
arbetar i olika delar.
Föreningens organisation förtydligas vad gäller ledning och support. Tydliga gränssnitt talar
om olika delars mandat, i form av delegationsordning och organisationsstruktur.
IS Halmias kansli skall i varje sammanhang betraktas som ett stöd till övrig verksamhet inom
föreningen.
IS Halmias kansli skall organiseras som en kontaktyta som befrämjar föreningens ansikte utåt.
En tydlig delegationsordning skall fastställas varje nytt verksamhetsår.
Varje del i föreningens organisation skall förstärkas med minst två personer per år som aktivt
bidrar med kompetens och engagemang.
IS Halmia skall sträva efter nyrekrytering av fler ledare, funktionärer och samarbetspartners i
syfte att stärka vår förenings framtida organisation.
IS Halmia skall sträva efter en öppen och återkommande dialog med våra stödföreningar.

Sportslig verksamhet, dam – och herrseniorer
	
  
Mål

IS Halmia skall bedriva damfotboll och herrfotboll på elitnivå med lag i Damettan och
Superettan 2017.
Föreningen skall vara en aktiv och pådrivande part i lokala, regionala och centrala
fotbollsfrågor.
IS Halmia skall kännetecknas som en förening med utgångspunkt från en lokal
rekryteringsbas av spelare och ledare.
IS Halmia skall utveckla och förädla unga spelare från såväl den enskilda spelarens behov av
kompetensutveckling som föreningens behov av kontinuitet i spelartruppen.
	
  

Ungdomsverksamhet

Mål
Ungdomslagen skall ges möjlighet att växa antalsmässigt och skall vara ett självklart val för
ungdomar och ledare i närområdet.
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Ungdomslagen skall koncentrera sin verksamhet till Sannarps Idrottsplats (Halmstads Arena)
samt genom samarbetet med Centern också till Kärlekens IP
IS Halmias Fotbollsskola/fotbolls lek skall vara en tydlig grund för ungdomars idrottande i
allmänhet och IS Halmia i synnerhet
Att rekryteringskampanjer sker kontinuerligt med syfte att rekrytera fler ledare och spelare till
ungdomsfotbollen
Halmiafemman skall fortsatt vara IS Halmias flaggskepp inom ungdomsverksamheten

Marknad
	
  
Mål

Föreningens marknadssektion skall sträva efter långsiktiga relationer och ett ökat mervärde
för våra samarbetspartners.
Marknadssektionen skall utökas och förstärkas för att nå fler samarbetspartners.
	
  

Ekonomi
Mål

Föreningen skall varje verksamhetsår uppvisa en ekonomi i balans
Att IS Halmia år 2017 har ökat sin omsättning från dagens ca 7 miljoner till 10miljoner om
året.

Idrottssällskapet Halmia AB
	
  
Mål

Idrottssällskapet Halmia AB skall vara en trygg och kontinuerlig inkomstkälla för föreningen.
Aktiviteter som Executive Club och Reselotteri skall utvecklas som koncept.

Information/kommunikation
Mål
Föreningens strävan skall vara att hålla en rak, informativ och enkel kommunikation med
medlemmar, samarbetspartners och övriga intressenter.
Varumärket IS Halmia skall ytterligare stärkas.
  

Övrig verksamhet

Halmiaringen, Rödtoppen, Club 1907 mfl är stödfunktioner till föreningens verksamhet och
dessa verksamheter bör placeras in i verksamheten.
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Verksamhetsplan och mål 2014
Mål för 2014
Att under 2014 skall IS Halmia bevara den starkt kulturella förknippningen i föreningen.
Att under 2014 fortsätta arbetet med att bygga upp en väl fungerande organisation.
Att använda sig av den kompetens som finns inom styrelsen för att utveckla föreningen.
Att under 2014 bygga upp en ändamålsenlig organisation runt A-lagen, dam och herr.

Sportslig verksamhet, dam- och herrseniorer
	
  

Mål för 2014
Att damlaget (A) skall klara sig kvar i Elitettan.
Att herrlaget (A) skall placera sig på övre halvan division 1, Södra.
Att ge våra tränare och ledare goda förutsättningar att nå vår målsättning. Detta innefattar
såväl utbildning, goda träningsförutsättningar som en väl utvecklad support från övriga delar
av föreningen.
Att aktivt scouta ledare och spelare i vårt närområde och bjuda in dessa till träningstillfällen
och övriga träffar med föreningen.

Ungdomsverksamhet
Mål för 2014
Att ett samarbete med Centerns IF skall fortsätta och riktlinjer för samarbetet skall upprättas.
Att antalet deltagande lag i Halmiafemman skall öka och 2014 skall minst 40 lag deltaga i
turneringen.
Att en Fotbollsakademi startas upp med syfte att öka samarbetet med föreningar i närområdet
samt ge lovande ungdomar möjligheter till att komplettera sin klubbträning med träning i
Fotbollsakademins regi.
Att bygga upp en väl fungerande scoutingverksamhet.
Att fortsätta verksamheten inom Idrottslyftet.
Att 2014 skall det finnas en tydlig koppling från Fotbollsskolan till att spela fotboll i IS
Halmia.

Marknad
	
  

Mål för 2014
Att upprätta en väl fungerande marknads plan.
Att utveckla befintliga sponsorpaket och göra dem konkreta i form av säljande dokument.
Att utveckla användandet av sociala medier och digitala hjälpmedel vid säljaktiviteter.
Att utöka och förstärka vår marknadssektion genom att bjuda in till förutsättningslösa träffar
med syfte att få flera att jobba med oss nu och i framtiden.
Att öka intäkterna från samarbetspartners med 20 % och öka antalet företag som sponsrar IS
Halmia med 10-15 nya företag.
Att inrätta en Evenemangsgrupp som har till uppgift att utveckla arrangemangen kring herr –
och dam seniorernas matcher.
Att öka publiksnittet på herrsidan med minst 10 % från säsongen 2013 då publiksnittet var
408 åskådare och på damsidan skall publiksnittet vara minst 300 åskådare.
Att oavsett intresse skall IS Halmia vara ett attraktivt alternativ för boende i Halmstads
kommun.
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Att öka publiksnittet på herrsidan med minst 10 % från säsongen 2013 då publiksnittet var
408 åskådare och på damsidan skall publiksnittet vara minst 300 åskådare.
Att oavsett intresse skall IS Halmia vara ett attraktivt alternativ för boende i Halmstads
kommun

Ekonomi
Mål för 2014
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Verksamheten skall utifrån ett väl utvecklat finansiellt arbete skapa möjligheter för etablering
i Elitettan och skapa förutsättningar för avancemang till Superettan.
Intäkterna skall öka med minst 10 % jämfört med 2013.

IS Halmia AB
Mål för 2014
Att Idrottssällskapet Halmia AB skall utveckla befintlig ”Loppisverksamhet”, samt på sikt
skapa nya försäljningsformer med syfte att tillgodose föreningens behov av ekonomiskt
tillskott. Detta skall ske i en tydlig dialog mellan ledningen för Idrottssällskapet Halmia AB
och styrelsen för IS Halmia.
Att konceptet Executiv Club skall vidareutvecklas och antalet medlemmar öka med 10 nya
medlemmar.

Information/kommunikation
  
Mål för 2014

Att aktivt jobba med föreningens hemsida och fortsätta utveckla den till en betydande portal
för föreningen. I detta ingår att göra analyser och kontinuerlig uppföljning av besöksfrekvens.
Informationen ska användas som ett stöd i våra marknadsinriktade insatser.
Att använda oss av digitala nyhetsbrev och e-postutskick med riktade budskap.
Att undersöka på vilket sätt våra samarbetspartners vill synas tillsammans med vår förening.
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Bilaga 7
IS HALMIA
BUDGET 2014
KSEK

IS  HALMIA
BUDGET  2014
Intäkter

Utgifter

Netto

Marknadssektionen
Kansli  
Damsektionen
Herrsektionen
Ungdom

2	
  885
1	
  371
589
1	
  088
853

-‐522
-‐1	
  325
-‐1	
  559
-‐3	
  506
-‐988

2  363
46
-‐970
-‐2  418
-‐135

RESULTAT  FÖRENINGEN

6  786

-‐7  900

-‐1  114

IS  Halmia  AB

3	
  041

-‐1	
  679

1	
  362

RESULTAT  HELA

9  827

-‐9  579

248

Förstärkning  Eget  Kapital

248

IB  Eget  Kap

-‐237

UB  Eget  Kapital  2014:

11

IS  HALMIA
RESULTATUPPFÖLJNING  MOT  BUDGET  2013
KSEK

Utfall-‐12

Utfall-‐13

Budget-‐13

Av  Bu  2013

Marknadssektionen
Kansli  
Damsektionen
Herrsektionen
Ungdom

1	
  471
-‐215
-‐363
-‐1	
  804
-‐139

1	
  717
449
-‐727
-‐2	
  611
-‐112

1	
  937
159
-‐717
-‐2	
  713
142

-‐220
290
-‐10
102
-‐254

RESULTAT  FÖRENINGEN

-‐1  050

-‐1  284

-‐1  192

-‐92

900

1	
  120

1	
  129

-‐9

RESULTAT  HELA

-‐150

-‐164

-‐63

-‐101

Förändring  Eget  Kapital

-‐150

-‐164

-‐63

-‐101

IS  Halmia  AB

21	
  

33

Bilaga 8
VAL
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Val av:

A: Ordförande 2014
Avgående:

Susanne Erlandsson

Förslag:

Susanne Erlandsson

Omval 1 år

B: Styrelseledamöter
Avgående:

Lennart Blomberg
Anders Ekblom
Per-Gunnar Sjöö

Avböjer omval
Avböjer omval
Avböjer omval

Förslag:

Yvonne Wennerholm
Peter Wedenryd

Nyval
Nyval

mandattid 2 år
mandattid 2 år

Kvarstående ledamöter 2014:
Kjell Andersson
Sinisa Stankovic
C: Två revisorer och en revisorssuppleant
Revisorer
Avgående:

Jonny Pettersson
Roger Bengtsson

Avböjt omval

Förslag:

Jonny Pettersson
Pernilla Friberg

Omval
Nyval

Revisorssuppleant
Avgående:

Sara Lemén
Sven-Bertil Rosén

Förslag:

Sara Lemén
Sven-Bertil Rosén

Omval
Omval

D: Valberedning – ordförande och ledamöter 2014
Avgående:

Kenneth Sjögren, ordf
Ulf Holmberg
Rickard Hansson

Förslag:

Kenneth Sjögren
Rickard Hansson
Ulf Holmberg

Omval 1 år
Omval 1 år
Avböjer omval
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PRISUTDELNINGAR
IS Halmias vandringspris

Jessica Jingblad

Östrands vandringspris

Johan Mangfors

Årets ungdomsledare

Leif Jönsson

Årets ungdomsspelare, pojkar

Malte Påhlsson

Årets ungdomsspelare, flickor

Amanda Johnsson Haar

Halmiaringens vandringspris

Jessica Jingblad

Halmiaringens vandringspris

Malte Påhlsson

Anteckningar
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