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Styrelsen för Täby IdrottsSällskap, alliansföreningen, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Styrelsen har bestått av tio ledamöter och sex personliga suppleanter.
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Täby Idrottssällskaps nittiotsjätte verksamhetsår karaktäriseras av stabil fortsatt verksamhet i
såväl alliansföreningen och som de verksamhetsaktiva föreningarna.
Ingående föreningar i allianssällskapet är:
Täby IS FotbollKlubb är vilande.
Täby IS Friidrottsklubb är fortsatt mycket aktiv med såväl breddverksamheten som
tävlingsverksamheten. Prestationsmässigt finns det många medaljer från SM tävlingar
och Svealandsmästerskap. Klubben rankas definitivt in bland Sveriges tio främsta.
• 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 kör traditionsenligt program, medlemsmöten vår och höst,
samt stöd till sällskapets ungdomsverksamhet.
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Täby Idrottssällskap har under året haft ett styrelsemöte och ett årsmöte. Styrelsemötet hölls i
november 2018 och behandlade förtsatt gemensamt agerande och principdiskussioner om
ekonomi och Sällskapsgemensamma aktiviteter, bland annat historist arkiv.
Kallade till samtliga möten har varit ordinarie ledamöter och personliga suppleanter.
Även styrelsemötet var öppet för intresserade medlemmar t.ex. enheternas kassörer eller övriga
styrelseledamöter.
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 2018 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 2018 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. Klubbarna och
externa föreningar har ett flertal gånger gått in och stöttat resurssvaga medlemmar.
Kommunens Kultur och Fritidsnämnd har under året beslutat om nya bidragsregler som därmed
kommer att avsevärt mer kommer att likna de statliga reglerna. Bra för Sällskapet då aktiva
deltagare oavsett kommuntillhörighet räknas och att stora grupper premieras. Inför budgetåret
2019 har även aktivitetsbidragen från kommunen räknats upp med två milijoner efter många år
med stillastående budgetpengar.
Sällskapet och ingående föreningar 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 klubben även under
2018 kunnat använda den nya friidrottshallen i Sollentuna även om tilldelade tider varit alldeles
för få. Fortsatta diskussioner med kommunen om anläggningsprojekt för idrott i samband med
utbyggnaden av Täby i enligt med Sverigeöverenskommelsen förekommer. K&F har fått i
uppdrag att under 2019 lägga en strategiplan för framtida anläggningsinvesteringar. Friidrottens
populäritet manifesteradesäven i år av det stora intresset för sommarens friidrottsskolor. Den
stora utmaningen är därmed att hitta tillräckligt med fortsatta aktiviteter under
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innomhussäsongen. Lokalkostnaderna för de alternativa lokalerna i Sollentuna, på Bosön och i
Sätrahallen blir alldeles för stora för att bereda alla träningstider.
Innebandy. Täby IS IBF har under året vidmakthållit sin verksamheten. 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.
Skidor har ytterligare utökat verksamheten vintern 2017/18 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.
Täby IS Parasportklubb 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.
Sällskapets och Enheternas verksamhet i större detalj finns tillgängligt under respektive
enheters 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 .
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, 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.
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Sällskapets Standar har tilldelats:
Sällskapets Guldnål för 2018 har tilldelats:
Ronny Karlsson
Parasport
Lars Hamrebjörk
Täby IS Friidrottsklubb
Sällskapets Ungdomsledarpris för 2018 har 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 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.
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