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2011-01-01 – 2011-12-31
Styrelsen för Täby IdrottsSällskap, alliansföreningen, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.
Styrelsen har bestått av elva ledamöter och sju personliga suppleanter.
Inga övriga befattningshavare har utsetts;
Ordförande
v. Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter/suppleanter
Täby IS Fotbollsklubb
Specialidrott
Täby IS Friidrottsklubb
Täby IS IBF
Täby IS IBK
Täby IS Skidklubb
Föreningen Gamla Tisare

Per Åke Evén
Olle Hansson
Lars-Åke Theorin
Agneta Bjerregaard
Peder André/Rolf Gustafsson
Bert-Olov Persson/Sara Winter
Anders Bengtsson/Bo Sjölander
Lars Estreen/Peter Evén
Peter Evén/Lars Estreen
Björn Brännström/Niklas Skoglund
Sören Magnusson/Börje Junestrand

Revisor
Göran Bengtsson/Gösta Enberg
Hedersordförande i sällskapet, Lars Carlsson
Sällskapet har under året slutfört den strukturella omorganisationen och fullt ut verkat som,
Täby Idrottssällskap, alliansförening.
Ingående föreningar i allianssällskapet är:
•
•
•
•
•
•

Täby IS Fotbollsklubb innefattande sektionen Specialidrott
Täby IS Friidrottsklubb
Täby IS InnebandyFörening
Täby IS InnebandyKlubb
Täby IS Skidklubb
Föreningen Gamla Tisare

Täby Idrottssällskap har under året kallat till två styrelsemöten och haft ett styrelsemöte, ett
årsmöte och ett planeringsmöte gemensamt för alla i alliansen ingående enheter. Kallade till
samtliga möten har varit ordinarie ledamöter och personliga suppleanter. Till planeringsmötet
har även klubbarnas/enheternas kassörer kallats.
Personal. Sällskapet har under året haft sju heltidsanställda, Fotboll tre, Friidrott två och
Innebandy två, för att se till att administration och verksamhet har kunnat bedrivas i den
omfattning och med den kvalité som våra medlemmar kräver. Utöver dessa har enheterna haft
några arvoderade tränare men mest förlitat sig på ideella ledare för träning och administration.
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Verksamhetsberättelse 2011
Ekonomin har även i år till fullo drabbats av kommunens avgifter för verksamhetens
användning av kommunala idrottsanläggningar och lokaler. De fortfarande nedskurna
kommunala aktivitetsbidragen har förbättrats från 50 kr till 70 kr per kommunal aktivitet.
Sällskapets totala kostnader för nyttjandet av kommunala lokaler under 2011 belöper sig till
cirka 880 000 kr. Det kommunala aktivitetsstödet, cirka 10 000 aktiviteter, har uppgått till cirka
574 000 kr. Detta innebär att det har kostat sällskapet pengar, 300 000 kr netto, gentemot
kommunen för att bedriva vår idrottsliga verksamhet som till den helt övervägande delen består
av ungdomsverksamhet. Sällskapets totala ekonomi är trots detta acceptabel både vad beträffar
resultat- som balansräkningar. Sällskapets medlemsavgifter har under 2011 varit i princip
oförändrade. Utestående skulder innefattar inga enskilda personer vilket styrelsen ser som en
förutsättning för möjligheten till fortsatt bra idrottslig ungdomsverksamhet. Alliansföreningens
ekonomi är under kontroll.
Verksamheten i de olika enheterna har utvecklats väl både på bredd och topp.
Fotbollen har behållit och befäst sin position som kommunens största fotbollsklubb med hjälp
av bredd, ungdomsutveckling/topp via fotbollsakademin och seniorfotboll. Seniorlaget slutade i
mitten av division fyra tabellen. Reservlaget har deltagit i högsta divisionen för reservlag och
slutade mitt i. Fotbollens samarbete med Tibble Gymnasium för genomförande och drift av
fotbollsgymnasiet har fortsatt, nu med två årskurser. Fotbollsutbildning i samarbete med
Bergtorpskolan har också startats och utvecklas enligt plan. All utbildningsverksamhet, som del
av den traditionella skolan, har skett i intimt samarbete med AIK.
Friidrotten fortsätter att hålla sig kring topp tio i Sverige när man räknar olika varianter av
SM medaljer och placeringar. På distriktsnivå plockar sektionen också många bra resultat något
som gör att klubben är väl förankrad på sin plats bland stadionklubbarna. Den vid överenskommelsen med kommunen utlovade friidrottshallen, via ett samarbete mellan kommuner i
Norrort, har tyvärr inte kommit till stånd inom den utlovade mandatperioden! Projektet tolkar vi
som lagt på is även om det sägs att Sollentuna på egen hand kommer att bygga en friidrottshall.
Friidrotten kan inte tillfredställa efterfrågan på ungdomsaktiviteter beroende på lokalbrist.
Innebandyn fortsätter sin verksamhet med stor bredd och bra topp som engagerar en stor
andel av kommunens ungdomar. Innebandyföreningen, TIS IBF, behåller sitt fasta grepp om
kommunen på flicksidan och bygger vidare på pojksidan. Innebandyklubben, TIS IBK, som har
hand om verksamheten damer elit och damjuniorer elit har behållit sina goda resultat även om
drömmen att gå till slutspel om SM sprack. Under året har kvalitén på innebandyhallen varit en
följetong och idag vägrar lag att komma till turneringar om anvisad hall skall användas.
Skidor har utökat verksamheten signifikant både med barmarksaktiviteter som riktig
skidåkning. Början av året var väldigt bra med gott om snö medan höstdelen av säsongen var
både varm och snöfattig. Samarbetet med Sundbybergs IK och dess skidsektion har fortsatt och
driften av skidanläggningen fungerar bra. Ytterligare investeringar i spårmaskin och snökanon
har gjorts, utan kommunalt stöd.
Specialidrotten fortsätter sin verksamhet och uppskattas naturligtvis mycket av sina utövare.
Kunskapen om verksamheten sprider sig och medlemmarna kommer från hela nordost sektorn.
Dessutom kommer förfrågningar om hur man skall bete sig för att starta egen liknande
verksamhet från flera grannkommuner.
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Verksamhetsberättelse 2011
Gamla Tisare fortsätter sitt traditionella värv med medlemsträffar vår och höst. De bidrager
med stöd till sällskapets ungdomssatsningar, jobbar med klubbhuset på Täby IP och image- och
opinionsskapande arbete för sällskapet och idrotten i stort.
Enheternas numerära utveckling belyses bäst av nedanstående tabeller som sammanfattar
medlemsutvecklingen och de till stat och kommun inlämnade aktivitetsredovisningarna:
Medlemsredovisning
Klubb/Sektion
Fotboll
Specialidrott
Friidrott
Innebandy
Skidor
Gamla TIS’are

År2008
1 200
53
965
1083
90
123

År2009
1 208
45
940
1 141
218
119

År2010
1181
50
1030
1033
492
116

År2011
1450
50
1037
1017
615
115

Bidrber10
973
41
985
824
30

Bidrber11
1190
50
953
872
40

3 514

3 673

3 902

4 284

2 853

3 105

Kommunala
År2009
4 682
157
2 392
4 873
16

År2010
3 139
74
1 987
4 477
43

År2011
3580
67
2081
3878
85

Statliga
Akt10
3 330
74
2 284
3 275
43

Akt11
3 540
67
2 039
2 898
85

Delt10
46 519
969
19 361
46 351
147

Delt11
48 268
924
19 913
42 904
1 385

12 120

9 720

9 691

9 006

8 629

113 560

113 394

Total

Aktivitetsredovisning
Klubb/Sektion
Fotboll
Specialidrott
Friidrott
Innebandy
Skidor
Gamla TIS’are
Total

De kommentarer man kan ha är att de statliga siffrorna visar att verksamheten fortsätter att
växa. Varför sjunker de kommunala aktiviteterna – de visar på den fortsatta urholkningen av det
kommunala aktivitetsstödet under den senaste valperioden – stödet till långa aktiviteter, mer än
5 timmar, som läger, idrottsskolor och ungdomstävlingar/cuper har tagits bort.
För mer information hänvisas till respektive enhets egen verksamhetsberättelse som även finns
tillgängliga via Internet – www.TabyIS.org .
Täby Idrottssällskap har under året deltagit aktivt i samarbetet mellan idrottsklubbarna i
kommunen. Det har vid ett flertal tillfällen manifesterats dels genom att öka det idrottsliga
samarbetet dels för att öka möjligheterna till att påverka idrottens förutsättning i kommunen.
Sällskapet har tillsammans med och via Täby Föreningsråd lämnat remissvar på de flesta av
kommunens detaljplaneförslag för att om möjligt förändra dem till att bli mer friskvårdsvänliga.
Idrottsgruppen inom rådet, alla större idrottsföreningar inom kommunen, som under flera år
enhälligt slutit upp bakom kravet på att införa bidragsnormer liknande de statliga normerna har
fått gehör efter valet och de skulle utredas under 2011, men det blir 2012, för att införas 2013.
Skälen som anfördes och som förtjänas upprepas var tvåfaldiga:
1. alla stora klubbar i Täby bedriver regional idrottslig verksamhet med deltagare från hela
regionen. Exempel: Täby Sim, Täby Badminton, CaperioTäby, och inom vårt eget
sällskap, Friidrott, Innebandy, Skidor och inte minst Specialidrotten, funktionshindrade,
alla med deltagare från hela Stockholms nordostsektor. För alla icke i kommunen
folkbokförda utgår inget kommunalt aktivitetsstöd trots den mycket behjärtansvärda
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Verksamhetsberättelse 2011
verksamheten. Kommunen borde kunna återkräva kommunalt stöd från åtminstone
UNO kommunerna med vilka kommunen har andra gemensamma verksamheter.
2. införande av de statliga normerna skulle avsevärt underlätta klubbarnas administration
vid kommande ansökningar om aktivitetsbidrag.
Ungdomsledarpris för 2011 har ej beslutats.
Sällskapets Standar har tilldelats:
Olle Hansson, mångårig ordförande, styrelseledamot och ledare inom friidrotten samt i
sällskapets styrelse. Överlämning har skett på hans 60-årsdag.
Sällskapets Guldnål har tilldelats:
Leif Hellberg, mångårig styrelseledamot, ledare och aktiv inom orienteringen och Gamla Tisare
Helene Bourdin, mångårig ledare och aktiv inom friidrotten
Richard Edman, mångårig ledare och tränare inom friidrotten
Leif Ulmgren, mångårig ledare och tränare inom flickfotbollen
Stefan Karlsson, mångårig ledare och tränare inom fotbollen, seniorer och ungdomar
Klas-Göran Ericsson, mångårig styrelseledamot och ledare inom skidor
.

Slutligen ett stort TACK till alla stödjare av vår verksamhet och speciellt till alla engagerade
och frivilliga ledare som sett till att årets verksamhet har förflutit så väl.
Vi ser fram emot ett intressant kommande år 2012 där vi gemensamt ser möjligheten till en
fortsatt positiv utveckling av sällskapet och alla ingående klubbar och verksamheter. Vi är
övertygade om att alla ni ledare och aktiva kommer att vara med om att fortsatt vidareutveckla
sällskapet.

Täby i mars 2012
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