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Ordföranden har ordet
Det mest glädjande denna säsong är serievinsten för B-laget. För A-laget började
vårsäsongen svagt men efter sommaruppehållet vände det och hösten avslutades med
en stark insats. Kontraktet är säkrat till säsong 2015.
Försäsongen inleds med träningar och träningsmatcher i ur och skur och avslutas med
träningsläger i Alicante. Ungdomarna har även i år sitt läger på Ivö.
Klubbstugan har fått en uppfräschning genom nytt vattenfilter och nya
vattenledningar samt luftvärmepump. Även i år har planen skötts exemplariskt och
varit bland de bättre planerna i serien.
Det blev repris på förra årets succé. Logdansen hos Lars i Berg med Sölvez orkester drog runt 100
personer.
Med ny tränarstab och bra nyförvärv hoppas jag verkligen att vi kan uppnå målsättningen att vårt Alag kommer att konkurrera om topplatserna i division 4:a. På ungdomssidan hoppas jag att vi kan ha
kvar ett lag i seriespel och ett i poolspel. För att visionerna i föreningen ska infrias måste spelare,
ledare, föräldrar och sektionsmedlemmar fortsätta sitt stora engagemang. Det är ni som gör att SBoIF
är en levande förening.
Ekonomiskt är det en fortsatt kamp att hålla inkomster och utgifter i balans. Det är oerhört viktigt att
vi får behålla alla våra sponsorer och även att det tillkommer nya. Samt att de kommunala och statliga
bidragen fortsätter. Utan sponsring och bidrag så kan inte föreningen fortsätta med sin verksamhet. Ett
sätt att stödja förening är att delta i vårt Slätthögstips som har blivit mycket populärt. De som är
intresserade, hör av er till styrelsen. Det finns även information på hemsidan. Jag ser fram emot ett

lyckosamt och spännande verksamhets år. // Per Larsson-Hagenslätt

Medlemsavgift
I och med att medlemsavgiften betalas godkänner Du också att föreningen får notera dina
personuppgifter i föreningens medlemsregister i enlighet med PersonUppgiftsLagen (PUL) och våra
stadgar. Du godkänner också att namn och ev. bild får publiceras på vår hemsida. Vill du inte att namn
och bild skall publiceras så vill vi ha ett skriftlig meddelande om detta via mejl eller brev. Betala
medlemsavgiften i tid! Medlemsavgiften kommer att skickas ut under januari månad. På inbetalningen
kan Du också ange om Du vill ge ett frivilligt bidrag/gåva till föreningen.
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Div. IV Sydvästra 2014
Långt innan det var premiär i div. IV Sydvästra rådde det stor enighet i förhandstipsen om att
det skulle bli en hård och jämn serie, rentav den bästa på flera år. Det fanns minst av allt
några typiska avstigningskandidater och i kampen om tätplatserna nämndes flera lag. Särskilt
spännande skulle det bli att följa de tre tillskotten från div. V. Det var en trio Växjölag, som
säsongen 2013 slagit följe i div. V Södra.
Div. V Södra 2013
Det somaliska laget inledde dock med tre
SUF-Star
19 2 1 87-17 59
raka förluster medan de två övriga tog sig till
Växjö Norra IF
17 2 3 78-17 53
toppen tidigt och även Sandsbro hakade på.
IF Rejban
16 2 4 71-23 50
Så småningom kom SUF Star i gång och det
med besked! Guddarp var på gång att göra en
ny stabil säsong medan Tingsryd och Ryd sågs
Vårtabell omgångarna 1-11
som typiska mittenlag. Den stora missräkningen
för många var nog SBoIF, som tidigt kom på en
Sandsbro AIK
8 0 3 23-13 24
ointaglig distans till den medaljplats expertisen
Växjö Norra IF
7 2 2 34-13 23
hade räknat med. I stort höll trenden i sig vårsäIF Rejban
6 2 3 26-19 20
songen ut med undantag av att SUF-Star började
Guddarps IF
6 1 4 29-24 19
klättra. Innan det var dags för sommarvila
Hovmantorps GIF
6 1 4 18-16 19
avverkades även den 12:e omgången och efter en
SUF-Star
5 2 4 19-20 17
ny förlust tvangs SBoIF gå till vila på nedflyttTingsryd United FC 4 4 3 15-11 16
ningsplats. De grönvita har dock flera säsonger –
Ryds SK
4 2 5 22-24 14
i likhet med Lagans AIK – varit ett s.k. ”höstlag”
Lagans AIK
4 0 7 16-29 12
och då skulle åtminstone kontraktet kunna rädSBoIF
3 2 6 14-19 11
das. SBoIF startade förväntat starkt på sensomRyssby IF
3 1 7 19-27 10
maren men även de tilltänkta räddningsplanForsheda IF
2 1 8 16-31 7
korna gjorde detsamma. De optimistiska kalkylerna skulle dock visa sig hållbara men först efter
en hård kamp ända tills slutfasen av serien. SBoIF blev åter lite av ett ”höstlag” men flera av
konkurrenterna blev det i än högre grad. Det var egentligen bara Guddarp – med liten
marginal – samt trion Sandsbro, Ryd och Tingsryd som lyckades sämre. Dessa lag som visat
framfötterna på våren rasade mer eller mindre ihop på hösten. Det gäller särskilt Tingsryd
som bärgade sin sista poäng efter en mållös hemma-match mot Hovmantorp den 13 juni.
Därefter radade Tingsryd United upp 12 raka förluster med genomsnittsresultat på 1-4!
För SUF-Star rådde rakt motsatt trend. Klubben
förlorade sin sista match den 16 juni (1-2 i
Lagan) och därefter följde 12 omgångar med
idel segrar. Snittet per match under seriens
andra halva låg på suveräna 5-1! Hovmantorp
stegrade formen samtidigt som konkurrenterna
från Växjö spillde poäng och det resulterade i
att laget från ”Hovet” kunde säkra kvalplatsen.
Forsheda IF – enda laget som har hemvist utanför länet – såg länge ut att bli en strykpojke
men klubben gjorde en utmärkt höstsäsong och
tog då nästan 1/4 av sin totala poängskörd. Det
räckte för att knipa den negativa kvalplatsen.
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Hösttabell omgångarna 12-22
SUF-Star
Hovmantorps GIF
IF Rejban
Forsheda IF
Lagans AIK
Ryssby IF
Växjö Norra IF
SBoIF
Guddarps IF
Sandsbro AIK
Ryds SK
Tingsryd United FC

11
7
6
6
5
5
4
5
5
2
1
0

0 0 55-11 33
1 3 25-21 22
2 3 26-18 20
1 4 19-21 19
3 3 23-21 18
2 4 27-24 17
4 3 26-19 16
1 5 27-22 16
0 6 19-17 15
1 8 15-31 7
1 9 10-43 4
0 11 12-41 0

Div. IV Sydvästra
SUF-Star
Hovmantorps GIF
IF Rejban
Växjö Norra IF
Guddarps IF
Sandsbro AIK
Lagans AIK
SBoIF
Ryssby IF
Forsheda IF
Ryds SK
Tingsryd United FC

SBoIF:s siffror först

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
12
11
11
10
9
8
8
8
5
4

2 4
2 7
4 6
6 5
1 10
1 11
3 10
3 11
3 11
2 12
3 14
4 14

SBoIF nådde knappast den prestationsnivå de flesta räknat med och efter en
trög start blev det hela tiden en kamp på
undre halvan – med huvudinriktning på
att undanröja nedflyttningshotet. SBoIF
kunde dock ta poäng mot alla lag utom
SUF-Star, IF Rejban och Lagans AIK.
Noterbart är även att SBoIF, tillsammans
med Ryssby IF, är det sämsta hemmalaget. En av de matcher som förlorades
var mot Lagan, vilket var den klubbens
enda seger på bortaplan. Det finns alltså
en del att arbeta med inför säsongen
2015 men högt på supportrarnas önskelista står en bättre start och en tryggare
position i tabellen. Angeläget är det
dessutom att de grönvita också visar upp
sig från sin bästa sida lite oftare på
Hultet.

74-31 50
43-37 41
52-37 40
60-32 39
48-41 34
38-44 31
39-50 30
41-41 27
46-51 27
35-52 26
32-67 18
27-52 16

B
2-3
1-3
0-1
4-4
2-1
1-0
1-2

0-2
2-1
1-1
1-0

2-1
0-1
5-0
5-2

SUF Star
Hovmantorps GIF
IF Rejban
Växjö Norra IF
Guddarps IF
Lagans AIK
Sandsbro AIK
Slätthögs BoIF
Ryssby IF
Forsheda IF
Ryds SK
Tingsryd United FC

a

b

c

d

4
2
1
1
1
4
3
7
2
1
1
3

1
1
3
7
3
1
1
1
4
2
4
2

5
6
5
3
5
2
2
3
2
2
3
2

1
5
1
4
3
4
5
3
1
3
5
5

a= spelomgång när första segern bärgades
b= spelomgång när första förlusten kom
c= antal matcher laget hållit nollan
d= antal matcher laget ej gjort mål

Hemmamatcher
Hovmantorps GIF
SUF-Star
Lagans AIK
Guddarps IF
IF Rejban
Forsheda IF
Växjö Norra IF
Ryds SK
Sandsbro AIK
SBoIF
Ryssby IF
Tingsryd United FC

H
2-4
4-1
3-4
1-1
1-2
2-4
1-3

9 1 1 31-12 28
8 2 1 51-15 26
8 0 3 25-17 24
7 0 4 30-19 21
6 2 3 19-12 20
6 2 3 21-17 20
4 4 3 34-20 16
5 1 5 18-21 16
5 0 6 19-20 15
3 2 6 18-23 11
3 2 6 22-28 11
3 1 7 16-27 10
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%

Bortamatcher

68,3
52,0
80,0
61,8
50,0
76,9
41,0
88,9
48,4
40,7
40,7
62,5

4 1 6 12-25 13
8 0 3 23-16 24
1 3 7 14-33 6
4 1 6 18-22 13
6 2 3 33-25 20
2 0 9 14-35 6
7 2 2 26-12 23
0 2 9 14-46 2
5 1 5 19-24 16
5 1 5 23-18 16
5 1 5 24-23 16
1 3 7 11-25 6

Årets säsong i div. IV Sydvästra blev målrik. Det fabricerades hela 535 mål, vilket är en
ökning med 34 från förra året. I genomsnitt gjordes det 4,1 mål per match. Av de 132 matcherna slutade endast två mållösa och det gjordes färre mål än tre i bara 27 matcher. Däremot
tillverkades det fem mål eller fler i nästan 1/3 av matcherna!
Hemmalagen stod som segrare vid 66 tillfällen, d.v.s. exakt varannan match. Bortalagen
triumferade 49 gånger (37,1 %) och 17 duster slutade oavgjort (12,9 %). Siffrorna antyder att
det inte spelades någon defensiv fotboll. Likaså kan det utläsas att bortalagen i ringa omfattning ägnade sig åt ”gnetspel”. Av de 535 målen svarade gästande lag för 232 (43,4 %) och
hemmalaget stod för 303 mål.
Störst segrar
Mål per match:
20/9 12-1 SUF Star-Ryds SK
7/8 7-0 SUF Star-Hovmantorps GIF
Antal mål
Antal matcher
0
2
Största bortasegrar
1
11
0-5: 8/8 Ryds SK-SBoIF, 29/8 Tingsryd United FC-IF
2
14
Rejban.
3
29
4
33
Övriga målrika matcher
5
16
28/5 7-4 Guddarps IF-Ryds SK
6
12
2/9 7-3 SUF Star-Sandsbro AIK
7
8
6/9 6-3 Ryssby IF-Ryds SK
8
1
19/5 3-6 Ryssby IF-IF Rejban
9
3
10
1
Publik på Hultet 2014
11
1
13
1
Ryds SK 80
IF Rejban 43
Sandsbro AIK 58
Lagans AIK 28
Växjö Norra IF 56
Hovmantorps GIF 47
Det i särklass mest publikdragande
Tingsryd United FC 41
Ryssby IF 37
laget var Ryds SK. Vid varje hemGuddarps IF 44
SUF Star 27
mamatch på Trojavallen har arenan
Forsheda IF 29
kantats av åskådare som fått räknas i
hundratal och många supportrar har
Årets snittsiffra = 44,5
även följt laget till bortamatcherna.
Publik 2014 360 + 72
Mest publikdragande har kommunPublik 2013 288 -15)
derbyna mot Tingsryd varit. När
Publik 2012 303 (-114)
lagen möttes i Ryd noterades 595
Publik 2011 417 (-26)
åskådare medan matchen i Tingsryd
Publik 2010: 443(-169)
sågs av 405.
Publik 2009: 612
Uppenbarligen finns det ett allmänt
stort intresse i de här trakterna och
Den officiella publiksiffran är 360 betalande men
särskilt vid derbyn. Midingsbygdens
därutöver tillkommer 130 som ej erlagt entré. Det
IF, som i år gjorde comeback i div.
innebär att 490 sett matcherna och den siffran gäller
VI har sina derbyn mot Urshults IF
för den i ledande redovisningen match för match.
och de sågs av 468 på MidingsDen negativa trenden har brutits trots att SBoIF
bygdens hemmaarena och 300 på
redan i seriens inledning hängdes av från toppUrdavallen!
striden. Märkligt nog drog seriesegrarna – SUF-Star
– lägst antal åskådare till Hultet.
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Reserv B Mellersta
Reserv B Mellersta
Slätthögs BoIF 10
Räppe GIF C
Hovshaga AIF
Stockaryd/Rörvik
Vrigstads IF
IFK Lammhult

SBoIF:s siffror först

8
6
6
4
2
1

1
2
1
1
0
1

1 28-15 25
2 21-13 20
3 32-19 19
5 17-17 13
8 15-34 6
8 14-38 4

H

B

2-1
3-1
2-1
6-3
4-1

1-1
2-1
2-1
2-3
4-2

Moheda IF B drog sig ur redan före seriestarten och Araby IF B
gjorde sammalunda efter vårsäsongen

Det största glädjeämnet för seniorfotbollen var B-laget, som hemförde seriesegern i Mellersta
B. Notabelt är att IFK Lammhult hamnade sist i den tabellen och att Moheda IF saknade
reservlag. För några decennier sedan var de två grannklubbarnas reservlag starkare än
SBoIF:s A-lag.
Träningsmatcher B-laget

Träningsmatcher A-laget
Växjö BK-S
Räppe GIF-S
Åryds IK-S
Gransholms IF-S
Växjö Norra IF-S
S-Sävsjö FF
Alvesta GIF-S
Årydcupen
S-Rottne IF
S-Moheda IF
S-Delary/Pjätteryd
S-Grimslöv/Västra Torsås
S-Hvetlanda GIF
S-Nybro IF
S-Älmeboda/Linneryd FK

2-0
1-0
0-0
1-2
1-1
6-0
1-1

0-0
1-0
4-0
3-0
1-2
2-1
0-1

SBoIF nådde semifinal och noterade
där 0-0 mot Älmeboda/Linneryd men
motståndarna vann med 1-0 i utslagsstraffarna och vann sedan även finalen.

Åryds IK-S
Sävsjö FF-S
Växjö Norra IF-S
Araby IF-S

0-0
2-3
2-1
2-8 x

Sammandrag 2014
A-laget
Seriematcher
Träningsmatcher
Årydcupen
Totalt

22 12 5 5 45-27
7 2 3 2 10- 6
7 4 1 2 11- 4
36 16 9 11 62-50

B-laget
Seriematcher
10 8 1 1
Träningsmatcher
3 1 1 1
SBoIF-Araby IF B x 1 1 1 1
Totalt
14 10 3 9

27
9
13
57

28-15 25
4- 4 4
8- 2 3
35-51 25

X Denna match ingick när den spelades som seriematch
men sedan Araby IF flera omgångar senare tvangs dra ur
sitt lag ur serien frånräknades lagets alla resultat och måste
därför i det statistiska sammandraget ingå bland träningsmatcherna!
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Klubbarna i kommunen
III
IV Elit
IV
V
V
VI

Moheda IF
Alvesta GIF
Slätthögs BoIF
Grimslöv/V T
Vislanda IF
Moheda FC

2013
5
8
4 11
3 12
7
8
10 6
6
7

2014
III
11 3 5 14 23-57 14
IV Elit 4 12 4 6 55-36 40
IV
8 8 3 11 41-41 27
V
2 15 5 2 69-27 50
V
8 6 5 11 35-39 23
VI
6 7 2 9 42-51 23

8 6 29-30 32
2 9 43-31 35
5 5 45-27 41
2 12 36-51 26
2 14 33-65 20
5 6 48-44 26

Hur har det gått i år för de klubbar som i fjol ingick i div. IV Sydvästra ?
Div. IV Sydvästara var i år rejält förnyad beträffande deltagande lag. Kvar sedan 2013 var
endast SBoIF och ytterligare fyra klubbar. Tre av cdessa fick samma placeringar som i fjol
medan Ryssby höjde sig från förra säsongens negativa kvalplats till säker mark på 9:e plats.
SBoIF gick däremot i motsatt riktning – från 3:e till 8:e plats. Två av ”fjolårsklubbarna” gick
till Elitfyran och där nådde Anderstorps IF 6:e plats medan Eneryda hamnade på näst sista
plats och återkommer således till div. IV. Tre av klubbarna hade flyttats till div. IV Nordvästra, där Bredaryd, nu lierat med Lanna, knep en positiv kvalplats. Smålandsstenar hamnade
mitt i tabellebn medan Hestra blev ohjälpligt sist och får en resa till div. V. I motsatt riktning
gick Bosna IF från Gislaved, som förra året blev jumbo med respass till ”femman” men där
tog laget en klar serieseger och återkommer således till div. IV nästa säsong. FC Växjö lade
ner verksamheten varvid flera av spelarna följde med tränare till Moheda IF, där de si år fått
spela i div. III men där lyckades inte Moheda IF förnya kontraktet.
Div. IV Sydvästra

2013

Lagens öde 2014

Anderstorps IF
Eneryda IF
Slätthögs BoIF
Bredaryds IK
Guddarps IF
Sandsbro AIK
Lagans AIK
Hestra SSK
Smålandsstenars GoIF
Ryssby IF
FC Växjö
Bosna IF

22 15 1 6 61-39 46
22 13 5 4 56-32 44
22 12 5 5 45-27 41
22 12 2 8 55-38 38
22 12 2 8 42-29 38
22 10 5 7 49-35 35
22 11 2 9 47-49 35
22 9 2 11 31-47 29
22 8 2 12 36-48 26
22 7 4 11 38-49 25
22 2 5 15 18-49 11
22 2 3 17 23-59 9

Div. IV Elit 6
Div. IV Elit 11 nedflyttade
Div. IV Sv 8
Div. IV Nordvästra 2
Div. IV Sydvästra 5
Div. IV Sydvästra 6
Div. IV Sydvästra 7
Div. IV Nordvästra 12 nedflyttade
Div. IV Nordvästra 6
Div. IV Sydvästra 9
Ingen seniorverksamhet 2014
Div. V Nordvästra 1
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Ett mörkt år för Kronobergs län
SBoIF:s medlemmar och anhängare genomled länge kval och vånda under säsongen. Det är
logiskt i beaktande av att de grönvita låg på nedflyttningsplats ännu efter 12 omgångar. Att
även viss besvikelse infann sig är naturligt när förra säsongen var så framgångsrik och förutsättningarna inför årets spel så lovande. Nu redde det upp sig och SBoIF kan se fram emot
ännu en säsong i div. IV och det kan på nytt bli en intressant serie men säkert konkurensutsatt.
Flera andra klubbar i länet fick också uppleva prövningar och till skillnad från SBoIF redde de
inte upp situationen med degraderingar som följd. Faktiskt är det t.o.m. så – i synnerhet för de
bästa klubbarna i länet – att misslyckandet 2014 är större än kanske någonsin. Följden blir att
säsongen 2015 blir de låga nivåernas säsong.
Nationellt 2015
Nivå 1 Allsvenskan
Nivå 2 Superettan
Nivå 3 Div. I
Nivå 4 Div. II
Nivå 5 div. III

0
0
1
0
5

-1
-1
-1

Distriktet 2015
Nivå 6 Div. IV Elit
Nivå 7 Div. IV
Nivå 8 Div. V
Nivå 9 Div. VI

9
12
18
18

+4
+1
-3
+1

Degraderade
Ur Superettan: Östers IF
Ur Div. II Ljungby IF
Ur div. III: Moheda IF, Gransholms IF, Växjö BK
Ur div. IV Elit: Eneryda IF
Ur div. IV: Ryds SK, Tingsryd United FC
Ur div. V: Araby IF, Hinneryds IF, Delary/Pjätteryd, Kånna IF
Uppflyttade
Från div. IV Elit: Åryds IK
Från div. IV: SUF-Star, Hovmantorps GoIF
Från div. V: Åseda IF, Vederslöv/Dänningelanda IF, Lessebo GoIF, Grimslöv/Västra Torsås
Från div. VI: IFK Lammhult, Nöbbele BK, Hamneda GoIK
Öster misslyckades totalt och får nöja sig med spel i div. I och med tanke följderna och allmänna omständigheter kan verkliga prövningar vara förestående. Öster i svensk toppfotboll
framstår mer och mer som 2 lag.
1960-1998 39 år: nivå 2: 9 år, allsvenskan: 30 år, 9 seriesegrar, 1 nedflyttning
1999-2014 16 år: nivå 3: 2 år, nivå 2: 11 år, allsvenskan: 3 år, 3 seriesegrar, 5 nedflyttningar.
Perioden 2006-08 gick ÖIF på två säsonger från allsvenskan till 3:e divisionen och 2013-2015
upprepas den kräftgången. I slutspurten såväl i allsvenskan som i superettan hade ÖIF
upplagda möjligheter att rädda situationen men i stället för att mobilisera skärpa vek laget ned
sig rejält. Medan ÖIF under en nästan 40-årig period hade ett av landets mest framgångsrika
lag har klubben under de senaste 16 år varit den elitklubb som i särklass misslyckats mest. Det
har således skett under en period under vilken klubben blivit proffesionell, stora intäkter
utifrån tillkommit genom sponsring och en ny förnämlig arena uppförts.
Ljungby tvangs också kliva ner, men från landets 4:e nivå efter 9 raka säsonger där.
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Växjö BK är en av landets klubbar som har längst tillhörighet i div. III – 50 år – men nu blev
det respass tillsammans med Moheda IF och Gransholms IF. Den senare klubben gjorde en
relativt hyfsad säsong men hamnade till slut i negativt kval och trots att de två sista matcherna
i kvalserien avgjordes på hemmaplan räddades inte situationen.
Säsongen 2014 hade Kronobergs län 6 klubbar i div. III varav hälften fick kliva av medan
endast 1 gick i motsatt riktning, nämligen Åryds IK, som därmed 2015 gör debut i det
nationella seriesystemet. Ytterligare ett tillskott kommer i form av Ljungby IF men då från
”ovan”.
Eneryda IF, som tog sig upp så sent som 2013 klarade inte provet och återkommer till div. IV.
Där fanns en s.k. ”kronobergsgrupp” 2014 med deltagande av samtliga 11 länslag + Forsheda.
Nästas år kan den bli komplett genom att antalet lag i div. IV från länet ökat till 12 efter årets
idrottsliga justeringar.
SUF-Star vann serien överlägset och går till IV Elit och torde ha goda chanser att fortsätta
klättringen i seriepyramiden. Hovmantorp följde med efter ett lyckat kval medan de två
bidragen från Tingsryds kommun – Ryds SK och Tingsryd United FC – gick i motsatt
riktning.
Förutom Eneryda IF är följande nya (med angivande av tidigare antal säsonger i div. IV):
Vederslöv/Dänningelanda IF 12, Åseda IF 10, Lessebo GoIF 31 och Grimslöv/Västra Torsås.
De två förstnämnda noterade seriesegrar medan de två övriga gick via kval. Grimslöv/Västra
Torsås är ett samverkanslag mellan två klubbar och under denna allians 3:e år blev det
avancemang. Det blir i den formen urpremiär i div. IV medan däremot de bakomliggande
klubbarna tillbringat några år där med egna lag; IFK Grimslöv 12 och Västra Torsås 6.
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Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Slätthögs BoIF lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för arbetsåret
2014.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Per Larsson Hagenslätt
Stefan Andersson
Dick Strömberg
Anders Fransson
Tobias Johansson
Karolina Andersson
Carl-Axel Tollstern

Antal sammankomster
Huvudstyrelsen kan redovisa 12 st. protokollförda sammanträden. Sektionernas
sammanträden tillkommer utöver detta.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar den 21/11 var 264 st.

Ekonomi
Vi kan efter det gångna året, med glädje konstatera att aktiva, ledare och övriga medlemmar gjort
mycket goda insatser för SBoIF, vilket möjliggör nya utmaningar till kommande verksamhetsår, och
det kan konstateras att utan det stora ideella arbetet, som vi tacka för, så hade vi inte varit där vi är
idag.
Till drift och underhåll av vår idrottsanläggning har vi erhållit driftsbidrag från Alvesta
Kommun. Bidraget som vi får återinvesteras i föreningen på olika sätt.
Tack vare att företag och privatpersoner bidrar med finansiella medel kan vi blicka framåt och fortsätta
bedriva vår verksamhet i oförminskad omfattning.
Ungdomssektionen har anordnat kioskförsäljning vid A-lagets hemmamatcher. De har även grillat och
sålt hamburgare vilket har gett ett litet extra tillskott i kassan. Förutom detta stöd har under året
föreningsmedlemmar på ett eller annat sätt inbringat medel till föreningen.
Efter en synlig vattenläcka i duschrummet bestämde vi oss för att vidta vissa åtgärder.
Vattenprovet som togs visade att vattnet var aggressivt och vi satte genast igång med att söka bidrag
för att kunna åtgärda detta. Rören byttes och vattenfilter sattes in. Detta tackar vi Alvesta kommun för
som tog halva kostnaden.
Vi har även gjort en energianalys genom Leader Linné. Där gick man igenom lokalens energitjuvar.
De åtgärder vi gjorde var att installera en luft/luft värmepump, ny fuktstyrd ventilation och nya
tätningslister i dörrarna. Detta skall minska vår elförbrukning.
Som vanligt har vi hållit hårt i pengarna, vi vill satsa dem på det som vi tror har den bästa
avkastningen.
Sponsorgruppen har genom ett stort arbete fyllt vårt programblad med annonser. Gåvor i form av
matchbollar har erhållits från privatpersoner, företag och föreningar.
Föreningen har också ansökt och blivit beviljade bidrag för 2014/2015 från Riksidrottsförbundet inom
ramen för det som kallas Idrottslyftet. Dessa pengar har gått/går till olika projekt inom
ungdomsverksamheten.
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Seniorerna har sökt och beviljats bidrag för s.k ”skolverksamhet”. Ett samarbete man gör med
friskolan Kronobergshed. Dessa aktiviteter har varit mycket uppskattade av skolans ungdomar och
denna verksamhet hoppas vi kunna fortsätta med under läsåret 2015.
Vi hoppas att det fina stöd vi redovisat ovan fortsätter även kommande år så att vi kan
finansiera och utveckla den verksamhet som bedrivs i föreningen för att nå nya sportsliga framgångar.
Se även redovisning i respektive sektions verksamhetsberättelse.
Tack alla ni som på ett förtjänstfullt sätt har hjälpt till att stärka klubbens ekonomi.
/ Anders Fransson

Föreningens idrottsanläggning
Sedvanlig vårstädning utfördes . Bl.a. monterades nya nät i målen . Jag , Kent Andersson deltog bara
sporadiskt pga. avsliten hälsena . Planen var ganska bra till seriepremiären . Vi började ju förstås med
spel på bortaplan som vanligt . Torrsommar medförde mycket bevattning . Detta gjorde att planen var
kanonfin vid höststarten . Dock blev det lite kris efter någon månad när det kom höstregn . Men det
blev fint igen . Normalt höstregn gjorde sedan att ringvälten fick användas ca 10 ggr .
Planen är inte bra . Många knep får användas för att få den funktionsduglig . I år blev det ingen
luftning eller dressing pga. av att det var knivar på luftmaskinen . Detta utreder jag nu med
Fritidschefen . Luftaren måste vara tillgänglig minst 2 ggr om året . Det behövs ca 100 m3 sand på
planen . Hjälper inte detta så måste det göras mer dränering och viss omläggning .
Elstängsel fungerar bra efter styrelsens resoluta arbete med att åtgärda felet på detsamma .
Vid regnperioder så är det svårt att krita planen med bef. maskin . Det hjälper inte att man som
pensionär anpassar sig efter väderleken . Gösta , Stig och Kent har fått demo på en maskin som sprutar
ut färgen . Vore kanon . Önsketänkande .
Klubbstugan är i nuläget hyfsat bra . Anders Fransson har satt in nytt reningsverk för vattnet . Bidrag
från kommunen med halva beloppet efter diverse turer .
Vi fick bidrag från Leader Linne för installation av luftvärmepump , fuktreglerad ventilation , mm .
Detta gör att vi kan ha en högre och jämnare lägsta temperatur i lokalen . Detta i sin tur påverkar ev.
motverkan mot fukt och mögel . Lokalen kan också användas mera på vintertid .
Tim Widroth fick praktikplats av kommunen på idrottsplatsen . Tommy Widroth ställde upp som
handledare . Detta var ett lyckokast eftersom jag själv var ganska indisponibel just då .
/ Kent Andersson

Sponsorgruppen
Vi inleder året med en första träff i januari och delar upp ansvar och annonser. Under våren har vi
sedan haft regelbundna träffar och arbetat med att få fram 2014 års programblad. Samma framsida
pryder vårt resultat och snart ska väl ”Slätteboifvisan” kunna sjungas av alla. Nya bilder togs också på
alla spelare.
Vi har tappat några sponsorer men hämtat upp genom att knyta till oss nya.
Många sponsorer har förnyat sina annonser och vi har utökat med ett helt uppslag, vilket vi är
tacksamma för.
Nytt för i år är att vi har haft en matchvärd på matcherna. Många har varit närvarande och visat upp
sitt företag. Samtliga har skänkt pris för bästa spelare till varje lag, Tack så mycket.
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Vi som har arbetat med programbladet 2014 är, Christina Liljengren, Emil Hagenslätt, Hans Lindfors,
Axel Arvidsson, Niklas Andersson, Camilla Hagenslätt och Åsa Blom, formgivare.
Avslutningsvis vill jag tacka nya såväl som gamla sponsorer
och hoppas att vi möts även nästa år.
Till sist, TACK kollegor för bra jobb och ett gott samarbete.
God Jul och ett Gott Nytt År! Önskar jag er alla! //Camila Hagenslätt

Fotbollssektion senior
Då var det dags att summera verksamhetsåret 2014 för Seniorerna.
Joma Live Årydscupen: Förlust i semifinalen på straffar mot Älmeboda, slog bla Moheda IF.
1:a träningspris – Markus Lundgren, Bäste målskytt A-laget: Filip Hahrs, Bäste målskytt B-laget: Isak
Werner
Placering A-laget serien: 8:a, näst sist efter våren, 3:e bäst form under höstens 10 matcher.
Placering B-laget: 1:a  !! Verkligen bra gjort….
Sammanfattning av spelåret 2014 - seniorer A- och B-laget:
Efter 3:e platsen 2013 var vi många som trodde på en något ännu bättre placering 2014 med tanke på
att vi tyckte att vi stärkte upp ytterligare lite inför 2014 både på spelarsidan men även på ledarsidan
med bla Jerry i A-laget och Joel i B-laget.
Så blev det dock inte och såhär i efterhand kan man fundera lite på varför … Efter vår otroligt starka
insats i JomaLive så kändes det väldigt bra men från denna tidpunkt fram till seriestarten fick vi inte
en förbättrad formutveckling jämfört med övriga lag och sedan är det bara att konstatera att det var en
jättemiss att plocka hit Blago från Makedonien. Han gjorde en riktigt bra insats i JomaLive dock,
därav beslutet, men att ha en spelare i laget som inte kan kommunicera med de andra minst på
engelska, helst svenska, är verkligen ett problem för hela laget vilket man märkte av som ett problem
under hela våren. Att sedan Jakob Hahrs och Pontus Lind blev skadade delar av våren samt stora
ändringar hela tiden i backlinjen gjorde att vi inte fick den kontinuitet som är så viktigt….
Små marginaler och många uddamålsförluster och sedan lite smågnälligt på plan och inte riktigt den
där rätta glädjen och skärpan under våren var skillnaden mellan uddamålsförlust eller uddamålsvinst…
Vår Spanien resa var naturligtvis en riktig höjdare men tyvärr låg denna helg lite för nära serie starten
vilket inte blev helt optimalt…
Tufft att gå så dåligt hela våren när vi hade så stora förhoppningar om topp placering men samtidigt
grymt starkt att samla ihop sig under sommar uppehållet och sedan bli 3:a formmässigt under hösten
med bla vinst 0-5 i Ryd i höstuppstarten. De möten vi hade precis innan sommaruppehållet med spelar
representanterna, ledarna och sedan gemensamt spelar representanter – ledare var viktiga. En annan
viktig förändring var att plocka ner Jakob Hahrs som mittback i sista matchen på våren mot Rejban
och under hösten vilket skapade ett lugn i försvaret med bra styrning mm. Skönt annars att vinna i
Sandsbro med 0-1 så att man kan åka till ICA Kvantum, Sandsbro resten av året med högt huvud.. .
Att ligga näst sist hela semestern var grymt tufft men desto skönare med höstens segrar och nu tar vi
sats mot 2015.. Vi tackar Patrik och Per för grymt bra insatser liksom Joel och hälsar Jerry Holmbeck
välkommen som huvudtränare. Tillsammans med Tommie Lundström, Benno Demerberg, Marcus
Åberg och Carl-Axel Tollstern har det formats en mycket stark ledartrojka 2015. Att sedan B-laget
gick och vann Utvecklingsserie B är verkligen riktigt bra gjort… Här har Joel gjort ett riktigt bra jobb
ihop med övriga ledare och faktum är att vi i år inte behövt dubbla så mycket från A-truppen. En
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annan viktig skillnad är att vi haft Martin Pettersson i målet och Martin gjorde verkligen skillnad i
målet genom att vara riktigt duktig. God stämning hela vägen i B-laget och alla hjälpte varandra
gjorde att vi kunde avsluta som seriesegrare i B-laget.
En spännande tid väntar nu. Större rörelse än vanligt i truppen inför 2015 med flytt av spelare till bla
Malmö och Köpenhamn och Hjortsbergas uppstart gör att vi verkligen måste jobba hårt nu fram till
den 15 December för att få ihop en slagkraftig trupp men tro mig vi är klart på G  och har i
skrivande stund 4 bra nyförvärv klara !!
Ett särskilt tack till Styrelsen, Plankommitteén som gör ett fantastiskt bra arbete med planen, Patrik,
Jerry, Per, Benno och Joel – nu tar vi sats mot ett riktigt spännande fotbollsår 2015 !!
// Stefan Andersson, Sportchef Slätthögs BoIF

Fotbollssektion ungdom
Under året har vi haft ett femtio talet ungdomar som har tränat och spelat i våra ungdomslag. Det är en
bra uppslutning för en landsbyggds förening. Nytt för i år är att vi haft två kombinationslag ihop med
Moheda IF P01 och P02. Vi har haft vår traditions enliga fotbollsresa till Kalmar och kolla på en
Allsvensk match. Helgen efter midsommar begav vi oss till Ivö för årets träningsläger detta var den
12:e gången som föreningens ungdomar åker på detta läger tillsammans med föräldrar och syskon.
Ungdomssektionen har haft hand om Kiosk verksamheten på idrottsplatsen under A-lags och B-lags
matcher samt ungdomsmatcher som föräldrar har ställt upp med att sköta, där överskottet går till
ungdomsverksamheten.
Vi vill tacka alla föräldrar och supportrar som har stöttat våra lag under det gångna året och hoppas att
vi möts igen säsongen 2015. Nedan kan ni läsa om de olika lagens verksamheter. //Ungdomsledarna.

P 00
Efter säsongen 2013 slutade ett antal spelare i
vårt kombinationslag med Rydaholms GoIF,
och därför utökades samarbetet genom att även
innefatta spelare från Bors SK och Horda AIK.
Detta innebar att vi fick en trupp på 18 spelare,
varav hälften är födda -00 och hälften -99. Tre
killar från Slätthög, sex killar från
Rydaholm/Horda samt nio från Bor. Tränare
har varit Per Hallberg från Bor.
Vinterträningen har varit inomhus i Sporthallen
i Bor. Laget har tränat utomhus två gånger i
veckan, 1,5 tim per gång. Varannan gång i Bor
respektive Rydaholm. Killarna har snabbt lärt
känna varandra och tillsammans skapat en god stämning i laget.
Vi har spelat seriespel i P99 s2, där resultatet blev två vinster, en oavgjord och resten förluster i en
svår serie med tufft motstånd. Killarna får med beröm godkänt för kämpainsatsen under hela säsongen.
Vårt årliga Träningsläger på Ivö blev i år helgen den 28-29/6, med mycket god uppslutning. Detta är
en uppskattad aktivitet bland spelarna och deras familjer. Vi tränade, spelade match mot föräldrarna,
badade och spelade brännboll. Kvällen avslutades traditionsenligt kring lägerelden.
Avslutning i samband med sista hemmamatchen den 5/10 med tacosbuffé samt utdelning av
träningspriser . // Calle Tollstern
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P 02
Året började i januari med inomhusträning i Slätthögsskolans gympasal.
I februari började vi med en sammanslagning med Moheda IF där våra 01:or tillsammans med MIF
blev ett kombinationslag som Jenny och Glenn tränade. Våra 02:or var fortfarande ett eget lag men vi
tränade tillsammans med 01:orna. Allt har varit mycket bra.
I början av april var fotbollsplanerna så pass bra att vi släppte ut våra ungdomar för träning utomhus,
de var som kalvar på grönbete och fulla av entusiasm. Vi spelade cup i Värnamo och i Rörvik.
Seriematcherna drog i gång i början av maj. Som tradition brukar vi åka och titta på en allsvensk
match, denna resa bar iväg till Kalmar i maj. När man slår ihop lag från olika föreningar så krävs det
också att alla kommer in i laget och att alla lär känna varandra. Därför ordnade ledarna en
övernattningshelg på Hultet med samarbetsövningar och lekar följt av ett par timmars sömn.
Träningslägret på Ivö i juni är en populär återkommande aktivitet där ett 60-tal personer var med.
Efter lite sommaruppehåll så var träningarna och seriematcherna i full gång. Avslutning med
prisutdelning och fika hölls i Moheda IFs klubbhus.
Våra 2 trogna tjejer Ida och Elin har valt att lämna sitt lag och SBoIF för att prova sig fram i Växjö
DFF. De vill tacka alla sina grabbar för en alltid schysst laganda. Uffe väljer att sluta som tränare för
laget och tackar för alla fantastiska år med goa ungar. Sist men inte minst tack alla föräldrar för stort
engagemang.
Väl mött säsong 2015!. // Uffe / Kalle

PF 07
Detta lag som numer även har ett par tjejer med (mycket roligt) har under större delen av året tränat en
gång i veckan. Under vintern/våren tränade vi inomhus i Slätthög för att sedan i maj börja
utomhusträningen på Hultet.
Årets höjdpunkt var nog den 14 juni då vi var med på Moheda IF´s sommarcup (se särskild artikel). Vi
spelade fem matcher och gjorde bra ifrån oss. Det blev vinst i de fyra första matcherna (mot Alvesta 1
och 2, Moheda och Värnamo 1). I sista matchen blev det förlust mot Värnamo 2. Vi hade en kanonbra
dag i Moheda, vädret var bra, killarna kämpade och var jätteduktiga.
Sista helgen i juni var vi på träningsläger på Ivö (utanför Kristianstad). Enligt mångårig tradition åker
barn- och ungdomsspelarna dit tillsammans med sina familjer. Det tränas fotboll, badas, grillas, spelas
brännboll och match mot föräldrarna bland annat. Övernattning i tält eller husvagn blir det också. Tack
alla för en supertrevlig helg.
Efter sommaruppehållet spelade vi på Mohedadagarnas minicup i den uppblåsbara rinken på
Borslöwsvallen. Det blev först förlust mot Alvesta men sedan vann vi över Moheda.
Den 9 november var det dags för avslutning på Leos Lekland i Växjö. Vi lekte, åt mat och delade ut
träningspriser. Men redan några dagar innan dess drog vi igång med inomhusträningen i Slätthög igen.
Det är ett gäng goa, kämpavilliga, roliga och tävlingsinriktade killar och tjejer vi träffar. Åldrarna är
lite spridda, 5-8 år, men vi tycker det fungerar bra så. Tolv stycken är vi när alla är på plats. Tack till
föräldrar och andra som ställer upp och hjälper till när det behövs.
/ Karolina Andersson & Tobias Johansson
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P 07 Moheda sommarcup 14 juni 2014
Slätthögs P07 lag (födda 06-08) hade fem matcher på sitt spelschema på sommarcupen i Moheda. Kl
10 började vi och det blev vinst med 2-1 mot Alvesta lag 1. Loke gjorde Slätthögs två mål. En stund
senare vann vi över Alvesta lag 2 med 1-0. Därefter följde en 1-0 seger mot Moheda. Här var
målskyttarna Loke och Elliot S.

De två sista matcherna spelade vi mot Värnamo 1 och 2.
Vinst med 1-0 i första där Loke ”nätade”. Sedan kom
dagens första och enda förlust mot Värnamo 2. Matchen
slutade 0-4. Vi hade en väldigt rolig och spännande dag
som slutade med prisutdelning vid 15-tiden. Killarna var
kanonduktiga och alla kämpade på jättebra. Vi tränare
hade vi dock ett litet problem. Det var svårt att hålla de
tre avbytarna utanför plan. Alla ville spela hela tiden…

Tack
Liam, Elias, Max, William, Elliot J, Loke, Gustav och
Elliot S för att ni är ett så härligt gäng.

Tack också till er
föräldrar som hjälper till
och stöttar på olika sätt. // Tobias o Karolina
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PF 08-09
Detta år startade vi upp en ny grupp i ungdomssektionen. P-F 08-09 är idag 11 st ungdomar som har
träffats för lite fotbollsträning under året . Träningarna har bestått mest av lek och lär och totalt har vi
haft 14 träningar på Hultet i vår och höst. Vi kommer under 2015 att ha roligare än någonsin.
//Fredrik Erlandsson

Slutord
Vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla sektioner, medlemmar, ledare, spelare, Alvesta
kommun, företag samt enskilda personer som stöttat vår verksamhet med bidrag, gåvor och
ideellt arbete.
Vår målsättning för kommande verksamhetsår är
att aktivera så många som möjligt inom vårt upptagningsområde
att värna om och bibehålla en omfattande ungdomsverksamhet
att A-laget lyckas nå en framskjuten placering i div 4:a
att storleken på truppen utökas så att underlaget för utvecklingslaget förbättras ytterligare
att verka för en god sammanhållning och laganda i föreningen
Skall vi kunna förverkliga de uppsatta målen krävs också en god ekonomi. Det är därför
mycket viktigt att alla hjälps åt för att föreningen skall stå ekonomiskt stark i framtiden.
I sektionernas verksamhetsberättelser kan vi som vanligt läsa att föreningen haft en stor
verksamhet under året som gått med både seniorer och ungdomar i olika lag. Klubbstugan har
fått uppfräschning med ny värmepump och nytt vattenfilter och ventilation mm. Men framför
allt är vi glada över att vårt seniorlag även i år klarade kontraktet för fortsatt spel i div 4.
Inom styrelsen känner vi som vanligt en stor förväntan och optimism inför en ny säsong. Vi
hoppas att alla stöttar våra senior- och ungdomslag och gläds med dem i deras framgångar.
Ännu viktigare är det att stötta, driva på och hjälpa till i de motgångar som alltid kommer
under en säsong. Tillsammans kan vi få ett intressant, spännande och aktivt år, både på och
utanför planen.
Slätthög i november 2014
Per Larsson-Hagenslätt, Carl-Axel Tollstern, Karolina Andersson,
Anders Fransson, Stefan Andersson, Dick Strömberg, Tobias Johansson
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Revisionsberättelse
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Budget Slätthögs BoIF 2015

Protokoll fört vid Slätthög BoIF:s årsmöte 1 december 2014
§1

Ordföranden Per Larsson Hagenslätt hälsade alla hjärtligt välkomna och
förklarade årsmötet för öppnat

§2

Dagordningen upplästes och godkändes

§3

Årsmötet ansågs behörigt utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Per Larsson Hagenslätt och som sekreterare
Dick Strömberg

§5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Fredrik Erlandsson
och Tommy Widroth

§6

Årsberättelsen utdelades, lästes och godkändes
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§7

Kassören redogjorde för ekonomin och revisionsberättelsen upplästes och
godkändes.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§9

Val av huvudstyrelse:

§10

§11

Ordförande

Per Larsson Hagenslätt

Vice ordförande

Stefan Andersson

omval 2 år

Kassör

Anders Fransson

omval 2 år

Sekreterare

Dick Strömberg

Övriga ledamöter

Tobias Johansson

omval 1 år

Carl-Axel Tollstern

omval 1 år

Karolina Andersson

omval 1 år

Val av fotbollssektionen senior:
Ordförande

Stefan Andersson

Sekreterare

Dick Strömberg

Övriga ledamöter

Jerry Holmbeck, Tommie Lundström, Benno
Demerberg, Carl-Axel Tollstern, Marcus Åberg
+ 3 spelarrepresentanter.

Val av fotbollssektionen ungdom:
Ordförande

Tommy Widroth
Carl-Johan Nilsson, Ulf Nilsson, Tobias Johansson,
Fredrik Erlandsson, Suppleant Karolina Andersson

§12

§13

Val av ombud till Smålands FF:s årsmöte:
Ordinarie

Stefan Andersson och Jerry Holmbeck

Suppleant

Tommie Lundström

Val av sponsorgrupp:
Sammankallande

Camilla Hagenslätt
Hans Lindfors, Christina Liljegren, Emil Hagenslätt,
Christian Lundberg, Niklas Andersson

§14

Val av idrottsplatssektion:
Sammankallande

Kent Andersson
Gösta Gustavsson
Bo Karlsson
Stig Johansson
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§15

Val av festkommitté:
Sammankallande

Styrelsen

§16

Val av lotteriansvarig:

Eva Eriksson Fransson

§17

Val av motionsansvarig: Carl-Axel Tollstern

§18

Val av valberedning:
Sammankallande

Rikard Erlandsson
Fredrik Erlandsson

§19

Val av representant för SBoIF till Föreningsalliansen:
Sandra Nilsson

§20

Val av Idrottsplatsansvariga för:
VVS Göran Ask, EL/Tele Tommy Widroth

§21

Val av revisorer:
Ordinarie

Ulf Dahl, Anders Jonsson

Suppleanter

Gösta Gustavsson, Göran Swärdh

§22

Årsplanen för verksamheten år 2015 upplästes och godkändes

§23

Budgeten för verksamheten år 2015 upplästes och godkändes

§24

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift och träningsavgift
Medlemsavgift

Träningsavgift

Totalt

Aktiv senior

250 kr

850 kr

1100 kr

Aktiv ungdom

250 kr

300 kr

550 kr

Övriga medlemmar

250 kr

-

250 kr

§25

Inga utmärkelser fanns att dela ut vid detta årsmöte

§26

Inga övriga frågor fanns att behandla

§27

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
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