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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TÄBY IDROTTSSÄLLSKAP
2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsen för Täby IdrottsSällskap, alliansföreningen, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen har bestått av tio ledamöter och sex personliga suppleanter.
Ordförande
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v. Ordförande
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Kassör
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Sekreterare
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Ledamöter/suppleanter
Täby IS Fotbollsklubb
Vilande
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/Niklas Skoglund
Föreningen Gamla Tisare Per Engström/Sören Magnusson
Revisor

Göran Bengtsson, suppleant Claes-Göran Rönn

Övriga befattningshavare Stugfogde klubbhus, Sven-Olov Nyman och Per Engström
Stugfogde festplats, Per Åke Evén
Ingående föreningar i allianssällskapet är:
•
•
•
•
•
•

Täby IS Fotbollsklubb -vilande
Täby IS Friidrottsklubb
Täby IS InnebandyFörening
Täby IS Parasportklubb
Täby IS Skidklubb
Föreningen Gamla Tisare

Täby Idrottssällskaps nittiotfjärde verksamhetsår karaktäriseras av stabilisering
efter omstrukturering.
Täby IS IBF fortsatte sin verksamhet i en något större omfattning under verksamhetsåret.
Verksamheten karaktäriseras av ungdomsverksamhet uppbyggd kring idén att bedriva
innebandy men med mottot att ha kul, lek och motionsverksamhet.

Täby IdrottsSällskap
Tibblehallen
183 36 TÄBY

Fotboll
Friidrott
Innebandy
758 2667
792 4685
768 1427
www.tabyis.org
info@tabyis.org

Skidor
758 2667

Specialidrott
758 2667
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Verksamhetsberättelse 2016

Täby IS FotbollKlubb har under året helt upphört. Sektionen inom Täby IS FotbollKlubb,
Specialidrott, har under året ombildats till egen förening, Täby IS Parasportklubb.
Täby Idrottssällskap har under året haft ett styrelsemöte, ett årsmöte och ett planeringsmöte,
som genofördes i januari 2016, 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. Alliansföreningen har ingen egen personal. Enheterna inom sällskapet har haft en och
en halv anställda plus timanställningar för sin administration. Därutöver ett antal arvoderade
tränare men därutöver mest förlitat sig på ideella ledare för träning och administration.
Ekonomin i alliansföreningen är mycket god.
De ingående enheterna drabbats fortsatt av kommunens avgifter för verksamhetens användning
av kommunala idrottsanläggningar och lokaler. De kommunala aktivitetsbidragen har under året
varit oförändrade 90 kr per aktivitet. Sällskapets totala kostnader för nyttjandet av kommunala
lokaler under 2016 har belastat sällskapet netto med ett inte oväsentligt belopp. Lägger man
därtill sällskapets externa kostnader för övriga externa lokaler, beroende otillräcklig
lokaltillgång inom kommunen, är lokalkostnaderna signifikanta. Detta innebär att sällskapet inte
fått något ekonomiskt stöd netto från kommunen för att bedriva vår idrottsliga verksamhet som
till den helt övervägande delen består av ungdomsverksamhet. Enheternas medlemsavgifter har
under 2016 varit i något stigande och ligger på smärtgränsen för det acceptabla för många
familjer och inte minst för ensamstående föräldrar. De höjda medlemsavgifterna har fått till
följd att det finns flera ungdomar som tvingats sluta med idrotten, friskvården.
Sällskapet har inga utestående skulder vilket styrelsen ser som en förutsättning för fortsatt bra
idrottslig ungdomsverksamhet.
Verksamheten i de olika enheterna har utvecklats väl eller oförändrat både på bredd och topp.
Friidrotten fortsätter att hålla sig bland topp tio i Sverige när man räknar olika varianter av
SM medaljer och placeringar. På distriktsnivå plockar föreningen också många bra resultat
något som gör att klubben är väl förankrad på sin plats bland stadionklubbarna, tyvärr inte lika
lukrativt som tidigare! Flera aktiva har under året representerat Sverige vid internationella
tävlingar med mycket framstående placeringar. Den vid ”överenskommelsen” med kommunen
utlovade friidrottshallen, via ett samarbete mellan kommuner i Norrort, har under hösten 2016
kommit i gång med den nya friidrottshallen i Sollentuna. Fortsatta diskussioner med kommunen
om anläggningsprojekt för idrott i samband med utbyggnaden av Täby Park/Galoppfältet
förekommer/ligger på is?! Projektet tolkar vi dock som slumrande. Friidrottens populäritet
manifesteras kanske bäst av intresset för sommarens friidrottsskolor. 2016 hade man cirka 900
deltagare och med det i ryggen är det enkelt att påvisa att lokalbristen i Täby gör att man inte
kan bereda plats till alla under inomhussäsongen. Lokalkostnaderna för de alternativa lokalerna
i Sollentuna, på Bosön och i Sätrahallen blir alldeles för stora för att bereda alla träningstider.
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Verksamhetsberättelse 2016
Innebandy. Täby FC. Täby IS IBF har under året utökat verksamheten något i omfattning.
Avsaknaden av ledare är dock ett hinder för utvidgningar. Föreningen har i mycket positiva
termer uppmärksammats av såväl RF på riksnivå som av lokala tidningar för sin satsning på
idrott utan krav på tävlingsinriktning utan med betoning på gemenskap och gladmotion.
Täby kommun har byggt en provisorisk innebandyhall i Näsbydals området, Grintorps hallen.
Skidor har ytterligare utökat verksamheten vintern 2015/16 signifikant med såväl
friskvårdsskidande för alla ålderskategorier som för barn- och ungdomsaktiviteterna nu på den
nya platsen för konstsnöspåret, Arninge GK. Till säsongen 2016/17 har ytterligare investeringar
gjorts i maskinparken bl.a. snökanoner för att ännu bättre kunna tillhandahålla uthålliga spår
med bra snötillgång. Ungdomarna har nått många framstående placeringar vid nationella
skidtävlingar. Samarbetet med Sundbybergs IK och dess skidsektion har fortsatt och driften av
den nya skidanläggningen har fungerat väl även om det kräver mycket idéellt arbete.
Specialidrotten fortsätter sin verksamhet nu i föreningen Täby IS Parasportklubb.
Kunskapen om verksamheten sprider sig och medlemmarna kommer från hela nordost sektorn.
De idrotter som utövas är bowling, fotboll och vissa friidrottsgrenar. Ett stort problem är stödet
från kommunen där reglerna för aktivitetsstöd i princip omöjliggör några bidrag.
Dessutom kommer förfrågningar om hur man skall bete sig för att starta egen liknande
verksamhet från flera grannkommuner.
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.
Sällskapets och Enheternas verksamhet i större detalj finns tillgängligt under respektive
enhets hemsidor. Likaså finns på samma plats den numerära utveckling per enhet dokumenterad
i detalj vad beträffar medlemmar, kommunala och statliga aktiviteter och deltagartillfällen. Vad
dessa redovisningar givit för ekonomiskt utfall framgår av enhetens ekonomiska redovisning
liksom hur mycket kommunala lokalkostnader verksamheten har belastats med.
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 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. Idrottsgruppen inom rådet, där alla större idrottsföreningar inom kommunen
är medlemmar, driver fortsatt, enhälligt, kravet att införa bidragsnormer liknande de statliga
normerna för att förenkla föreningarnas administration Skälen som anfördes och som förtjänar
upprepas är åtminstone tvåfaldiga:
1. alla stora klubbar i Täby bedriver regional idrottslig verksamhet med deltagare från hela
regionen. Exempel: Täby Sim, Täby Badminton, Täby FC, 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 verksamheten.
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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 2016 har ej beslutats.
Sällskapets Standar har tilldelats:
Sällskapets Guldnål har 2016 tilldelats:

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 2017. 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 2017

Per Åke Evén

Olle Hansson

Agneta Lundahl Dahlström

Lars-Åke Theorin

Bert-Olov Persson

Anders Isakson

Jonatan Sandberg

Peter Rune

Per Engström
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