Täby Idrottssällskap
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TÄBY IDROTTSSÄLLSKAP 2019-01-01 – 2019-12-31
Styrelsen för Täby Idrottssällskap, alliansföreningen, bildad 31 maj år 1923 får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har bestått av nio ledamöter och fem personliga suppleanter.
Ordförande Olle Hansson v. Ordförande Per Åke Evén Kassör Lars-Åke Theorin Sekreterare Agneta
Lundahl Dahlström Ledamöter/suppleanter Täby IS Parasportklubb Bert-Olov Persson/Sara Winter
Täby IS Friidrottsklubb Anders Isakson/Bo Sjölander Täby IS InneBandyFörening Jonatan
Sandberg/Petter Strömberg Täby IS Skidklubb Peter Rune/Sebastian Lind Föreningen Gamla Tisare
Per Engström/Sören Magnusson
Revisor Rolf Gustafsson, suppleant Börje Junestrand
Övriga befattningshavare Stugfogde klubbhus, Per Engström
Täby Idrottssällskaps nittiosjunde verksamhetsår karaktäriseras av stabil fortsatt verksamhet i såväl
alliansföreningen som de verksamhetsaktiva föreningarna.

Ingående föreningar i allianssällskapet
• Täby IS Friidrottsklubb är fortsatt mycket aktiv med såväl breddverksamheten som
tävlingsverksamheten. Prestationsmässigt finns det många medaljer från SM tävlingar och
Svealandsmästerskap. Klubben rankas bland Sveriges tio främsta friidrottsföreningar.
• Täby IS IBF fortsatte sin verksamhet i en oförändrad omfattning under verksamhetsåret.
Verksamheten karaktäriseras av ungdomsverksamhet uppbyggd kring idén att bedriva innebandy
men med mottot att ha kul, lek och motionsverksamhet.
• Täby IS Parasportklubb har varit sedvanligt aktiv med fotboll, innebandy, bowling, alpint samt start
av RaceRunning inom parasportens friidrott.
• Täby IS Skidklubb med en snabbt växande verksamhet beroende dels på året runt aktiviteter dels
på tillgången till konstsnöspåret som möjliggör och förlänger säsongen avsevärt. Duktiga
ungdomsledare gör sedan att medlemstalen för ungdomsmedlemmar ökar stort. TIS Skidklubb är en
av de tio största skidklubbarna i Sverige när det gäller ungdom.
• Föreningen Gamla Tisare samlar sina medlemmar traditionsenligt vid medlemsmöten vår och höst,
samt stödjer sällskapets ungdomsverksamhet.

Täby Idrottssällskap Verksamhetsberättelse 2019
Täby Idrottssällskap har under året haft tre styrelsemöten och ett årsmöte. Styrelsemöten 2019 och
behandlade fortsatt gemensamt agerande i bland annat Täby Föreningsråd, Bingoalliansen och
principdiskussioner om ekonomi samt Sällskapsgemensamma aktiviteter, bland annat historiskt arkiv.
Diskussion om hur uppmärksamma 100-års firandet har även på börjats. Vid möten i styrelsen
beslöts även om bidrag till medlemsföreningar enligt av årsmötet 2019 fastställda principer.
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Under året och fram till årsmötet 2020 har totalt bidrag om 249 000 kronor beslutats med följande
fördelning per medlemsförening.
•
•
•
•
•

Friidrott 114 000 kr
Skidor 65 000 kr
Parasport 10 000 kr
Innebandy 0 kr
Gla Tisare/Klubbhus 60 000 kr

Personal. Alliansföreningen har ingen egen personal.
Ekonomin i alliansföreningen är mycket god. De ingående enheterna drabbats fortsatt av
kommunens avgifter för verksamhetens användning av kommunala idrottsanläggningar och lokaler.
Verksamheten i de olika enheterna är fortsatt stark både vad gäller bredd och elit. Omfattningens
utveckling redovisas i tabellen nedan baserat på rapporterade aktiviteter mm till RF.
Utbetalt LOK 2018
Gruppaktiviteter Ledartillf. Ledarstöd Extra Ledarstöd
Deltagartillf. Deltagartillf. FN Medlemmar
Täby IS Friidrottsklubb
2 354
5 064
2 354
1 385
24 720
0
Täby IS Innebandyförening
29
58
29
0
464
0
Täby IS Parasportklubb
140
299
140
62
1 946
1 913
Täby IS Skidklubb
352
880
352
296
3 158
10
Summa TIS
2 875
6 301
2 875
1 743
30 288
1 923
Gla Tisare
Rapporterad LOK 2019
Gruppaktiviteter Ledartillf. Ledarstöd
Extra Ledarstöd
Deltagartillf. Deltagartillf. FN
Täby IS Friidrottsklubb
2 327
4 762
2 327
1 342
23 651
Täby IS Innebandyförening
36
504
Täby IS Parasportklubb
Täby IS Skidklubb
221
1 177
Summa TIS
2 584
4 762
2 327
1 342
25 332
0
Gla Tisare

Medlemmar
1 400

50

Friidrotten fortsätter att hålla sig bland topp tio i Sverige när man räknar olika varianter av SM
medaljer och placeringar. Från och med år 2021 kommer Friidrotten att lämna Stadionklubbarna som
alltmer blir en angelägenhet för Stockholm kommuns föreningar. Upprustningen av Tibblevallen
under 2020 och då också utökning av antalet rundbanor till 8 kommer att öka förutsättningarna för
mer verksamhet på Tibblevallen. Arbetena under våren 2020 kommer dock att störa verksamheten
tillfälligt även om Friidrotten aktivt jobbar med att lindra konsekvenser i samarbete med kommunen.
Flera aktiva har under året representerat Sverige vid internationella tävlingar med mycket
framstående placeringar. Friidrottens popularitet manifesterades även i år av det stora intresset för
sommarens friidrottsskolor. Även om friidrottshallen i Sollentuna är en stor tillgång så är den lokala
tillgången på inomhustider i lämpliga hallar avgörande för en fortsatt utveckling av
breddverksamheten.
Innebandyn har under året vidmakthållit sin verksamhet. Avsaknaden av ledare är dock ett hinder för
utvidgningar. Föreningen har som målsättning tillhandahålla verksamhet utan krav på
tävlingsinriktning utan med betoning på gemenskap och gladmotion. Verksamhet har fortsatt på ett
bantat, men positivt, sätt genom ett verksamt lag som bestått av knappt 20 spelare. Laget har tränat
2 gånger i veckan. Några spelare har tagit paus pga av skola, några pga skador samt att det tillkommit
några nya spelare till truppen. Detta har gjort att gruppens totala antal spelare har varit ganska
konstant
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Skidor har ytterligare utökat verksamheten vintern 2018/19 signifikant med såväl friskvårdsskidande
för alla ålderskategorier som för barn- och ungdomsaktiviteterna nu på platsen för konstsnöspåret,
Arninge GK. Till säsongen 2018/19 har ytterligare investeringar gjorts i maskinparken för att ännu
bättre kunna tillhandahålla uthålliga spår med bra snötillgång. Ungdomarna har nått många
framstående placeringar vid nationella skidtävlingar. Samarbetet med Sundbybergs IK har avslutats
och driften av skidanläggningen sker nu helt i TIS Skidklubbs regi som har krävt mycket idéellt arbete.
Årets snöfria vinter har varit en stor utmaning.

Parasport fortsätter sin verksamhet nu i den egna klubben. Kunskapen om verksamheten sprider sig
och medlemmarna kommer från hela nordost sektorn. De idrotter som utövas är fotboll, innebandy,
bowling, alpint och RaceRunning innom parasportens friidrottsprogram. I och med de nya reglerna
för det kommunala aktivitetsstödet från och med HT2018 har det nu möjliggjort för mer
aktivitetsbidrag till parasportens verksamhet. Dessutom kommer förfrågningar till klubben om hur
man skall bete sig för att starta egen liknande verksamhet från flera grannkommuner ett bevis på att
verksamheten bedrivs på ett mycket bra sätt.

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. TIS friidrotts fantastiskt duktiga löpare,
tillhörande den svenska eliten, Lovisa Linde fick motta 10.000.-ur Helge Ahlins minnesfond.
Gamla TISares stipendium, 5.000.-gick till Bert Olov Persson. Bert Olof har under många år varit den
ledande inom Täby IS Parasport. En breddförening som bedriver idrott för funktionsnedsatta.
Gamla TIS-ares hederspris, en utmärkelse som kräver minst en mansålder för att komma i fråga,
utdelades till Sören Magnusson. Sören har tidigare varit aktiv som löpare och orienterare och de
senaste 30 åren inom Gamla Tisare, bl.a som ordförande. Sören har också lagt ner ett omfattande
arbete vad gäller att dokumentera Täby IS historia. Under året har ett första steg till att säkra
Klubbhusets användning gjorts genom nytt tak. Nästa steg i upprustningen är att se över
elanläggningen därefter kan användningen av huset bli attraktivt och skapa mervärden för
idrottsverksamheten vid Täby IP.

För mer information hänvisas till respektive enhets egen verksamhetsberättelse som även finns
tillgängliga via Internet.
•
•
•
•

Friidrott https://www.svenskalag.se/tabyfriidrott
Skidor https://www.tabyisskidor.se/
Parasport https://idrottonline.se/TabyISParasportklubb-Parasport
Innebandy https://idrottonline.se/TabyISIBF-Innebandy/

Täby Idrottssällskap har under året deltagit aktivt i samarbetet mellan idrottsklubbarna i kommunen.
Det har skett via Täby Föreningsråd som bland annat lämnat remissvar på de flesta av kommunens
detaljplaneförslag för att om möjligt förändra dem till att bli mer friskvårds- och föreningsvänliga.
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Idrottsgruppen inom rådet, där alla större idrottsföreningar inom kommunen är medlemmar, har fått
se sitt arbete med att få de kommunala bidragsnormerna att mer likna de statliga normerna
genomförda. Ett av huvudskälen var att förenkla föreningarnas och kommunens administration av
aktivitetsbidragen. Det andra målet var att ta bort kravet på kommuntillhörighet för deltagarna. Båda
kraven har nu tillgodosetts vilket inneburit …………...
Sällskapets Standar har tilldelats: Ingen
Sällskapets Guldnål för 2019 har tilldelats: Tom Cighen och Lars Hamrebjörk båda friidrott
Sällskapets Ungdomsledarpris för 2019 har tilldelats: Ingen

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 2019. Vi i styrelsen ser möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av sällskapet för de
verksamheter som fortsatt ser en stor fördel i att vara kvar inom Täby IS familjen. Vi är övertygade
om att alla ni ledare och aktiva kommer att vara med om att fortsatt vidareutveckla sällskapet.

Täby i mars 2020

Olle Hansson

Per Åke Evén

Agneta Lundahl Dahlström

Lars-Åke Theorin

Bert-Olov Persson

Anders Isakson

Jonatan Sandberg

Peter Rune

Per Engström
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