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Hej vänner
Sjöbo IF höll årsmöte igår och då avgick jag som ordförande i Sjöbo IF. Efter
5 år i styrelsen varav 1 år som sekreterare, 2 år som kassör och 2 år som
ordförande samt med 3 år i u-sek 2011-2013 kände jag i höstas att tiden var
mogen för mig att avgå. Jag har varken kraften eller viljan och orken att
fortsätta längre. Jag är sådan som person att det är antingen eller. Ett ”lagom”
engagemang finns inte i min värld. Jag lämnar samtliga uppdrag inom Sjöbo IF
och alltså då även Öveds Eke. På mitt första styrelsemöte 2011 var Håkan
Göransson nyvald ordförande och så var det jag och 2 till på mötet. Jag minns
att jag tänkte att vad är detta? Hur har föreningen och medlemmarna kunnat
sjunka så lågt så att ingen vill hjälpa till och påverka föreningen. Då pratade vi
mycket om att avveckla eller utveckla samt bygga föreningen på nytt.
Engagemanget har ökat och sedan dess har mycket hänt i Sjöbo IF.
2011 blev jag invald i styrelsen och jag har därmed haft förmånen att påverka
Sjöbo IF under 5 verksamhetsår. Sjöbo IF har, tycker i alla fall jag,
förbättrats men allt kan givetvis bli ännu bättre. Det som tas för givet idag
fanns inte 2011 utan har tillkommit de senaste åren. Jag tänker på: Kompletta
styrelser och sektioner samt arbetsgrupper, Blå kiosken, all seniorträning nere i
Gumparp, all ungdomsträning uppe på IP (innan dess tränade alla barn och u-lag
nere i Gumparp medan seniorerna var på IP), Ungdomsansvarig, ´´Fotboll för
Alla´´, fungerande kansli, en fungerande landslagets Fotbollsskola, profilkläder
året om till försäljning, Ungdomsspelarråd, Siffaracet, profilkläder till våra
ledare, medlemsregister, en fungerande bollskola och bollskolestart, WiFi på IP,
Ungdomsavslutning för alla våra ungdomar, strumpor ingår i matchdressen
numera, övernattningscuper för 10,12,14,16 år, ungdomspolicyn, och detta är
bara några exempel på vad jag anser vara förbättringar.

Barn och ungdomssidan har mer än fördubblats sedan 2011. Då var, om jag
minns rätt, det äldsta u-laget 14 år på pojk samt 14 år på flick och då 1 lag i
varje ålder, 7 lag totalt, samt enbart österlenserier. 2015 hade vi dubbla lag i
nästan alla åldrar 5-16 på pojk och 5-14 på flick, 10 lag i sammandrag samt 15
seriespelande lag totalt och flera av dem i malmöserier. En medveten strategi
för att få fram bättre egna spelare till våra egna seniorlag genom bättre
motstånd. Sjöbo IF kommer 2016 ha 16 u-lag i serie, 2 Herr-juniorlag och
HerrA och HerrB samt DamA och runt 10 lag i sammandrag. Helt fantastiskt
tycker jag.
Seniorsidan har varit en bergochdalbana utan dess like sedan 2011. Herrarna
har spelat i div 5, 4, 5,5 för att olyckligtvis spela div 6 under 2016. Min
övertygelse är att Sjöbos herrar spelar i div 4 senast 2020. Sjöbos damer har
också åkt upp och ner med spel i div 2 och 1 under åren för att 2015 spela i div
4. Damerna spelar i div 3 under 2016 och även här är jag övertygad om att 2020
är de ett stabilt div 2 lag och som då är uppe och nosar på div 1. Att jag ser så
ljust på Sjöbo Ifs framtid beror helt och hållet på att jag anser att satsningen
på ungdomssidan ska börja visa resultat inom det snaraste. Lägg därtill bra
sektioner på herr, dam och u-sidan så tror jag att ni också delar min
framtidstro för seniorlagen.
Jag brukar säga att det händer att det spelas fotboll också i Sjöbo IF. Med
det menar jag att det läggs ner oerhört mycket ideella krafter och timmar för
att Sjöbo IF ska kunna fungera ekonomiskt. Utan intäkter från Loppmarknaden,
Julgransförsäljning, Korvgrillning, Kioskförsäljning, Öveds Eke, Sparbanken
Skåne Cup, Lotter, Inträde på seniormatcher, Marknadsparkeringen och
våffelförsäljningen hade Sjöbo IF INTE kunnat bedriva den verksamhet som
bedrivs idag med alla lag, övernattningscuper, utbildningar och 1.5 tjänst på
kansliet t.ex. Enbart domarkostnaderna är ca 100000: -/år i Sjöbo IF numera.
Det är många ledare i Sjöbo IF och alla behövs, för utan ledare är en förening
ingenting. Under mina år diskuterade vi ofta hur vi skulle premiera alla våra
ledare så att de känner sig uppskattade. Sjöbo IF klarar inte ekonomiskt att ge
ekonomisk ersättning till ledarna. Vad sätter man för pris på alla de 100 och
åter 100-tals timmar som alla ledare lägger ner vars ideellt. Mitt svar är att
det inte går. Vi försökte istället: ge er utbildning, se er, uppskatta er,

ge er profilkläder, frikort till matcher och inte minst låta kansliet avlasta
ledarna. Sjöbo IF är uppbyggt på ideella krafter och kommer så att förbli skulle
jag tro.
Personligen är det några händelser som jag minns och som berört mig alldeles
extra under mina år i Sjöbo IF. Hade jag inte engagerat mig i Sjöbo IF hade jag
aldrig fått uppleva de händelserna. Det största minnet för mig är när jag
presenterade Hasse Andersson och Kvinnaböske på midsommar i Öveds Eke
2015. Stå där och tala samt inviga midsommarfirandet inför 8000 pers. var
mäktigt och för mig oförglömligt.
Jag hade heller aldrig fått lära känna Inger Lindblad eller fått ta farväl av
henne vid begravingen. De stående ovationerna som Inger fick i Färsingahallen
vid ungdomsavslutningen då hon blev hedersmedlem gör mig än idag rörd och ger
mig rysningar. Just de sekunderna anser jag vara det bästa Sjöbo IF visat upp
under min tid i föreningen, just där och då var vi EN förening. Förutom
saknaden av Inger själv, så saknar jag eldsjälen Inger, en eldsjäl som verkligen
brinner för något under lång tid. Det blir tyvärr färre och färre av den sortens
underbara och engagerade människor.
Det som grämer mig under mina år är att det inte blev någon belysning på Bplanen. Styrelsen lade fram förslag på förslag till Sjöbo Kommun om det och nu
äntligen verkar det kunna bli verklighet inom några år. Men jag tror inte på det
förrän jag ser belysningen tänd på b-planen. Sjöbo IF är den enda föreningen i
kommunen som inte har en egen plan med fri tillgång till med belysning. En annan
motgång är att Sjöbo Kommun ”belönar” Sjöbo Ifs utveckling under de här åren
med att knappt ge föreningen träningstider på konstgräset under höst/vinter.
Föreningen har kämpat hårt för tider på konstgräset men helt utan gehör. Att
Sjöbo IF har fler lag totalt än vad övriga 7 klubbar i kommunen har räknas
tydligen inte. Jag har aldrig förstått kommunens inställning till detta.
Till sist vill jag tacka alla er som jag haft förmånen att samarbeta med i Sjöbo
IF under åren: styrelse, sektioner och arbetsgrupper, medlemmar, spelare och
föräldrar och inte minst er ledare. Det är tillsammans som vi, enligt mig, gjort
att Sjöbo IF mår bättre som förening nu jämfört med 2011. Ett särskilt tack
till min företrädare som ordförande, Håkan Göransson, som enligt mig ledde

Sjöbo IF tillbaka på rätt väg och vars väg jag har försökt följa. En väg och
vision med engagerade ledare, engagerade föräldrar, engagerade medlemmar,
engagerade spelare med hjärta för Sjöbo IF, seniorlag med enbart spelare från
Sjöbo, klubbkänsla samt en förståelse för att hela Sjöbo IF måste dra åt
samma håll om föreningen ska lyckas och kunna leva vidare.
Jag kommer att minnas de här åren i Sjöbo IF med glädje och inget jag hade
velat ha ogjort. För tack vare att jag engagerade mig i Sjöbo IF har jag upplevt
och lärt mig oerhört mycket som jag aldrig annars hade fått gjort. För det är
jag evigt tacksam.
Jag önskar Sjöbo IF alla lycka i framtiden och önskar även Sjöbo IFs nye
ordförande Per Bjurnemark lycka till med förtroendeuppdraget.
De runt 750 timmarna jag lagt per år kommer jag istället lägga på det jag
försummat under åren; hem, familj, och Porla Kusin samt engagera mig mera
inom näringslivsutvecklingen i Skurup, både kommunalt och det privata.
och som sagt
Det är tillsammans som vi gjort Sjöbo IF bättre, och det är det som kommer
att göras tillsammans som stärker Sjöbo IF i framtiden.
Ha nu alla ett fantastiskt 2016 och så ses vi på IP
Jan-Axel

