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MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
organisationsnummer: 812400-4295

Årsredovisning, verksamhetsåret 2018

STYRELSEBERÄTTELSE
Styrelsen för Mörbyfjärdens idrottsförening får härmed avge sin berättelse
över verksamheten under tiden 2018-01-01 till 2018-12-31.

STYRELSEN
Den 4e november 2018 gick Stefan Hargin, dåvarande viceordförande i MIF hastigt bort till
följd av en hjärtinfarkt.
Stefan har under många år varit en stöttepelare i MIFs styrelse, först som ordförande o sen
som viceordförande. Han var en "doer" som såg till att få saker o ting att hända och var inte
rädd för att hugga i. Stefans sista stora insats för MIF var att han lyckades få glassbåten till
Mörbyfjärden - en riktig dundersuccé! Vi i MIF styrelse har inte bara mist en duktig
styrelsekollega utan även en god vän som lockade till mycket skratt med sin humor o
träffsäkra kommentarer.
För att citera Astrid Lindgren, "Stefan, du fattas oss".
MIF Styrelse har det gångna verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger och har
under verksamhetsåret haft följande ledamöter:

2

MIFs Styrelse 2018
Funktion

Namn

Val/period

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare

Christina Falk
Stefan Hargin
Marie Österlund
Martin Ekeberg
Charles Listam

16/2017-18
16/2017-18
16/2017-18
17/2018-19
17/2018-19

Allmänna sektionen, ordinarie
Allmänna sektionen, suppleant
Båtsektionen, ordinarie
Båtsektionen, suppleant
Fotbollssektionen, ordinarie
Fotbollssektionen, suppleant
Simsektionen, ordinarie
Simsektionen, suppleant
Tennissektionen, ordinarie
Tennissektionen, suppleant

Åsa Husberg
Julia Hertzman
Mårten Österlund
Hanna Schömer
Rikard Olofsson
Lovisa Östberg
Karolina Wiell
Karin Anderberg
Jonas Edholm
Martin Kruså

17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018
17/2018

Valberedning
(sammankallande)
Valberedning
Valberedning

Måns Österlund

17/2018

Vakant
Vakant

2018
2018

Revisor
Revisor

Claes Eriksson
Ann-Sofie Henriksson

17/2018
17/2018

Revisor, suppleant

Pernilla Parsons

17/2018

MEDLEMMAR
Medlemsavgiften har under 2018 varit 50 kr. Antalet betalande medlemmar har varit
803 stycken.
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ÅRSMÖTE 2018
Årsmöte hölls den 28 juli vid Mif huset. Följande poster valdes till kommande år (2019)
Funtion

Namn

Period

Kommentar

Ordförande:
Vice ordförande:

18/2019-20
18/2019-20

Omval
Nyval

Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare

Christina Falk
Oskar Dubeck
Schömer
Marie Österlund
Martin Ekeberg
Charles Listam

18/2019-20
17/2018-19
17/2018-19

Omval

Allmänna sektionen, ord
Allmänna sektionen, supp
Båtsektionen, ord
Båtsektionen, supp
Fotbollssektionen, ord
Fotbollssektionen, supp
Simsektionen, ord
Simsektionen, supp
Tennissektionen, ord
Tennissektionen, supp

Åsa Husberg
Lovisa Östberg
Mårten Österlund
Hanne Schömer
Rikard Olofsson
Rune Pedersen
Karolina Weill
Karin Anderberg
Jonas Edholm
Martin Kruså

18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019
18/2019

Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval

Valberedning
Valberedning
Valberedning

Måns Österlund
Kristina Fegler
Vakant

18/2019
18/2019

Omval
Nyval

Revisor
Revisor

Pär Söderström
Vakant

18/2019

Nyval

Revisor suppleant
Revisor suppleant

Merit Kempe
Vakant

18/2019

Nyval

MIDSOMMARFEST
Midsommar anordnades av Bodal & Bodalsberget och blev ett toppen arrangemang trots att
himlen plötsligt öppnade sig och det började ösregna mitt i dansen. Ett rätt stort gäng tappra
stannade var och vi var nog uppe i 3 dans-ringar trots regnet! Dragkampsrepet hade
återfunnits så vi avslutade med dragkamp efter alla stafetterna. Många musiker, och sångare
på scenen, lotter i massor och det bästa av allt – sockervadd!

MIF-FESTEN
MIF-festen gick av stapeln den 21 juli (samma dag som triathlon) och i år var Norra
Storskogen/Norra Gärdet ansvariga. Väldigt mycket folk kring prisutdelningen men tyvärr går
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många sedan hem – hur kan man få folk att stanna kvar? Hursomhelst väldigt fint arrangerat
med buggkurs, populär 5-kamp, lotter och nytt för i år – barnen hade ”shuffla” och
”flossakurs” för oss vuxna. Stor succé!!

ALLMÄNNA SEKTIONEN
Triathlon
Ornö triathlon anordnades lördagen den 21 juli med många tävlanden, 112 st, och stor
entusiastisk publik. Vuxna: 68 stycken (72 st 2017, 49 st 2016, 61 st 2015, 52 st 2014). Barn:
44 st (53 st 2017, 43 st 2016 53 st 2015, 40 st 2014). Samma totalvinnare som förra året,
Andreas Ribbefjord. Varmt varmt varmt – vi anordnade en extra vattenkontroll där
Mörbygårdsvägen skär av Blå spåret, följebil med en sjuksköterska i och ett sjukvårdsteam på
3 personer vid växlingen. En skadade sig vid uppgången från vattnet och skar sig ordentligt
men annars gick allt bra! Vid målgång fick ettan i varje klass (8 klasser varsin krans).
Prisutdelningen med de sedvanliga triathlonmuggarna, simborgarmärken och medaljer till alla
barn skedde på MIF-festen och då kom även resultatlistorna upp. I år fick även de tre första
vuxna i varje klass medalj vilket uppskattades. Alla funktionärer (ca 70 stycken!) fick ett
Nobelmedalj i choklad som tack. Samma startavgift som förut, 20 respektive 50 kronor. 25
stycken betalade även in MIF-anmälningsavgift vid anmälan. Gamla pokalen var så full med
namn som vi köpte in två till – en till bästa dam och en till bäste herr.
Promenadbingon
Testade vid första bingon att ha lite ”Bingokaffe” – gick sådär och sen var det så fullt upp för
de som jobbade i bingon att vi omvandlade det till att vi istället bjöd på saft när folk gått runt.
Behövdes i värmen! Lite färre människor som gick bingon i år vilket v tror beror på värmen.
(129 barn och 128 vuxna) vilket kan jämföras med 2017 då det var (164 barn o 149 vuxna).
Sommarens bingovärdinnor var Rebecka Husberg, Linnea Husberg, Agnes Bertilsdotter,
Elvira och Botvid Wiell. Under bingon fanns även möjlighet att köpa MIF-biljetter, MIFtröjor och inte minst glass.
Kvartersombudssamordning
Kvartersombudsmöte hölls under Kristi Himmelsfärd då de som skulle ordna midsommar och
MIF-festen fick tips av de som anordnat 2017. Christina Falk har fixat bra
avstämningsblankett för midsommar respektive MIF-festarrangemanget för att underlätta
informationsöverföring.
Spårröjning Kristihimmelsfärd
Spårröjning under Kristi Himmelsfärd med många deltagare. Hade skickat ut spanare som
rekat innan för att veta vad som skulle behöva göras.
Gympan
Våra duktiga gympaledare (Kristina Söderquist och Kicki Leander) och Yogaledare (Julia
Hertzmann) ledde välbesökta och roliga gympapass/yogapass tre dagar i veckan.
Ornöloppet
För andra året i rad arrangerades Ornöloppet à 17 kilometer lördag den 4e augusti. Start och
målgång vid MIF-huset. Samma dag gick även Ornöloppet för barn av stapeln. Lite färre
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deltagare än första året vilket säkerligen berodde på värmen. Fint arrangemang som Karin
Anderberg, Kalle Lindholm och Challe Listam ansvarade för!

BÅTSEKTIONEN
Precis som förra året samlades Mårten Österlund samt flera ledare, några dagar innan lägret
skulle påbörjas för att laga, skura båtarna och märka upp vad som tillhör vilken båt. Tack vare
detta strulade båtarna ovanligt sällan under lägrets gång.
Lägret ägde rum mellan den 16 och 20 juli 2018. Det var 56 deltagare i år varav en stor grupp
nybörjare. Liksom föregående år delade vi in ungdomarna i fyra grupper. Fortsättarna och de
avancerade fick varsin grupp medan nybörjarna delades in i två grupper.
I år hade vi samma ledare som för 2017 ett väl fungerande team. Ledare var: Ola Johansson,
Arvid Folke, Vendela Folke, Oskar Dubeck Schömer, Hanna Dubeck Schömer och Ruben
Österlund.
Vardera gruppen hade en timmes teorilektion och en timmes segling varje dag. De som
önskade fick testa på att kapsejsa under kontrollerade omständigheter efter seglarskolan. På
fredagen hade vi först en avslutning i anslutning till seglarskolan med saft, bullar och diplom.
Ur årets regatta, som ägde rum den 22 juli 2018, gick Botvid Wiell ut som segrande i
Optimistklassen och för första gången på länge blev det inte tillräckligt många som anmälde
sig till Laser klassen. Lägret verkar ha varit mycket uppskattat.
Det var kul att det var så många som passade på att låna jollar utanför seglarskolan också.
Vi ledare tackar för i år och ser fram emot nästa års Seglarskola!
FOTBOLLSSEKTIONEN OCH BOLLSKOLAN
Fotbollsskolan ägde som vanligt rum tre veckor i juli, 9-26 juli. Skolan anordnades måndagar
och torsdagar mellan 16.30 och 17.30. Dessutom spelades spontanmatcher på onsdagarna vid
samma tid. Barnen, totalt cirka 70 stycken, delades in i tre grupper efter ålder, så att alla barns
olika behov kunde tillgodoses. Huvudansvaret för fotbollsskolan hade Rikard Olofsson, men
det som var extra roligt i år var att så många andra tränare ville vara med och hjälpa till.
Tränare var Agnes Bertilsdotter, Rebecka Husberg, Lovisa Laine, Rune Pedersen, Rickard
Gustavsson, Leon Eriksson, Filippa Östberg, Mattias Östberg och Sophia Nabil. På
avslutningsdagen spelades match mellan vuxna och barn. Efteråt bjöds på saft och popcorn till
alla. Stort tack till alla ni som hjälpte till och gjorde fotbollen till en sådan succé! Väl mött
nästa år igen.
Även i år genomfördes en bollskola. Bollskolan var vecka 27 mellan klockan 10 och 12,
måndag till fredag. Ledare var Felix Hansen och en kompis till honom. Det spelades
innebandy, fotboll, spökboll, tennis, men mycket tid ägnades också åt olika kullekar som
kedjekull och blindbock. Sista dagen blev det bad, avslutningsfika och som tradition blev vi
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ledare puttade i vattnet. Det var en bra vecka med mycket skratt där barnens favoritlek blev
"tuggummi".

SIMSEKTIONEN
Sommaren 2018 var den varmaste på mycket länge, vilket bidrog till goda resultat för årets
simskola.
I simskolan gick sammanlagt ett 70-tal barn i grupperna simlekskola, simskola 1, simskola 2,
fortsättning, avancerad och lika många till i märkestagning. Ett 15-tal vuxna deltog i
crawlkursen som nu får anses som en etablerad del av simskolans utbud. Nytt för i år var
också en crawlkurs som riktar sig till de lite äldre barnen som har ”vuxit ur” simskolan och
även andra av föreningens aktiviteter. Åldersgränsen var 12 år och kursen lockade 7 deltagare.
Vi har de senaste åren arbetat en hel del med simlärarna, att svetsa ihop gruppen och tydligare
styra verksamheten. Vi har haft färre antal simlärare än tidigare, som fått arbeta fler veckor.
På våren har vi haft ett uppstartsmöte med hela gruppen och i början av sommaren ett
utbildningstillfälle. Efter simskoleavslutningen har vi träffats för att utvärdera sommaren.
Det har mottagits väldigt positivt av simlärarna och till sommaren 2018 fick vi det angenäma
problemet att alla simlärarna ville jobba samtliga veckor. Det löste vi genom att starta
ytterligare en grupp ”ung crawl” och även göra två grupper av simskola 1, som brukar vara
den grupp som lätt blir ohanterligt stor. Sedan fick simlärarna ett schema med varsin
håltimme under dagen och olika grupper att ansvara för. Det föll mycket väl ut och alla var
nöjda.
Årets simlärare var: Philip Parsons som fungerade som huvudansvarig för simskolan. Övriga
var Mikaela Hansson, Sophia Nabil Nora Laine, Jeanna Wiell,
Nora Laine och Jeanne Wiell är utbildade simlärare. Philip Parsons är elitsimmare, dock inte
simlärarutbildad. Så vi har hög kompetens bland personal i vår simskola. Under hösten
utbildade sig även Sophia Nabil till simlärare.
Nytt för i år var att vi inrättade en ny tjänst i simskolan för att avlasta simlärarna, främst när
det gäller glassförsäljning, märkesförsäljning och notering av medlemsavgifter och avgifter
för simskolan. Tanken var också att säkra rekryteringen av nya simlärare och att den här
personen kan hoppa in som assistent eller täcka upp vid sjukdom, och sedan stå först på tur
när någon av simlärarna slutar. Det var Emma Parsons som skötte den här uppgiften i år och
hon var också med och ledde en av crawlkurserna. Det fungerade väldigt bra och Emma sålde
också tennis- och bastubiljetter, vilket är praktiskt under de mest aktiva veckorna på
sommaren.
Simborgardagen var även detta år på söndagen vecka 28. Som vanligt såldes alla
simborgarmärken, cirka 185, slut under sommaren.
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TENNISSEKTIONEN
MIF’s tennissektion har haft tennisskola samt hållit Ornö Open tennis under sommaren.
Tennisskolan hölls den 9-13 juli med stort deltagande. Assar var huvudtränare även i år och
med hjälp av Ruben, Alexander samt Melker. Tränarna och barnen verkade väldigt nöjda med
veckan som varit. Även i år hölls tennisskolan fyra timmar per dag istället för tre som tidigare
år då deltagarantalet var stort.
Ornö Open genomfördes 14-20 juli med bravur. Nytt för i år var en ungdomsturnering 14 -15
juli som var mycket uppskattad. Intresset för denna var till en början väldigt svag varpå en
rekryteringsvända inleddes i samband med att tennisskolan hade sin avslutning. Intresset blev
så stort att två grupper fick indelas. Under lördagen spelade 7-10 år och under söndagen
spelade gruppen 10-12 år. Eftersom åldern bara skulle ge en fingervisning om nivå så skedde
en kommunikation med tränarna för tennisskolan som var med och delade in dessa grupper
utefter förmåga. Ungdomarna spelade matcher på tid där varje poäng räknades enligt
principen 1,2,3 osv istället för gängse poängsystem. Matcherna spelade ”officiellt” om 12
minuter men minskades ner något efter den unges förmåga. Vid varje match deltog
undertecknade som domare och poängräknare. T-tröja till placering 1-3 i respektive grupp och
medalj (Halsband) till samtliga ungdomar. Mycket uppskattat av ungdomar och föräldrar.
I senior Ornö Open spelades en singel och en dubbelgrupp där alla mötte alla. Nytt för i år
förutom vandringspokalen till segraren var ett sponsrat prisbord. I dubbel deltog 7st par och i
singel 7st. Total deltog det 14st barn/ungdomar och 21st seniorer i 2018 års upplaga av Ornö
Open.
En nyhet var tennisskolan för vuxna som kördes under vecka 30. Frida Dahlstrand höll i den
och det fanns både nybörjar- och mer avancerad grupp. Mycket uppskattat och många som
ville vara med.
I övrigt var intresset för tennisbanorna relativt lågt då man kunde se att de till viss del stod
outnyttjade."

EKONOMI 2018
Föreningen har i år fått 33900 kr i bidrag från Haninge kommun och Riksidrottsförbundet.
Föreningens ekonomi framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning, samt styrelsens
förslag till budget 2019. Styrelsen föreslår att årets resultat på 39354 kr tillsammans med
tidigare års balanserade resultat – totalt 253 284 kr balanseras i ny räkning.
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Mörbyfjärdens Idrottsförening Resultat 2018 och Budget 2019

Organisationsnr: 812400-4295
2018

Budget 2019

3110 Medlemsintäkter

40 184

40 000

3120 Intäkter Båtsektion

22 250

20 000

3130 Intäkter Tennissektion

21 900

22 000

3140 Intäkter Simsektion

49 124

50 000

3150 Intäkter Allmänna sektionen

10 863

10 000

3160 Intäkter Fest

16 738

15 000

3170 Intäkter Ornöloppet

39 963

40 000

962

1 000

25 722

25 000

Belopp i SEK
Intäkter
Nettoomsättning

3550 Försäljning idrottskläder/idottsmaterial
3560 Försäljning Tennisbiljetter
3565 Försäljning Glass

50 077

30 000

277 783

253 000

3989 Övriga erhållna bidrag

33 900

30 000

Summa Övriga rörelseintäkter

33 900

30 000

311 683

283 000

-1 399

-20 000

-34 000

-20 000

-2 217

-20 000

4040 Inköp Simsektionen

-32 329

-20 000

4050 Inköp Allmänna sektionen

-13 216

-20 000

4051 Inköp Glass

-31 843

-30 000

Summa Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Summa Intäkter
Kostnader
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
4010 Inköp Fotbollssektionen
4020 Inköp Båtsektionen
4030 Inköp Tennissektionen

4080 Inköp Ornöloppet

-29 273

-30 000

-144 277

-160 000

133 507

123 000

5420 Programvaror

-1 453

-1 500

6570 Bankkostnader

-4 712

-5 000

Summa Övriga externa rörelsekostnader

-6 165

-6 500

-16 480

-17 000

Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Bruttovinst
Övriga externa rörelsekostnader

Personalkostnader
7020 Löner Båtsektion
7030 Löner Tennissektionen

-8 700

-9 000

7040 Löner Simsektionen

-57 720

-60 000

7050 Löner Allmänna sektionen

-11 250

-12 000

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %

-27 738

0

Summa personalkostnader

-121 888

-98 000

Summa Kostnader

-272 329

-264 500

39 354

18 500

Beräknat resultat

Preliminär balansräkning

MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
812400-4295

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31
Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

0,00

0,00

0,00

0,00

27 338,00

27 338,00

192 786,23

33 160,02

225 946,25

192 786,23

60 498,02

253 284,25

192 786,23

60 498,02

253 284,25

-192 786,23

0,00

-192 786,23

0,00

-40 970,02

-40 970,02

-192 786,23

-40 970,02

-233 756,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summa långfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

0,00

-19 528,00

-19 528,00

Summa kortfristiga skulder

0,00

-19 528,00

-19 528,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder

Utskrivet av Martin Ekeberg 2019-03-05 22:25:23

Visma eEkonomi

Sida 1 av 2

Preliminär balansräkning

MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
812400-4295

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT

Utskrivet av Martin Ekeberg 2019-03-05 22:25:23

Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

-192 786,23

-60 498,02

-253 284,25

0,00

0,00

0,00

Visma eEkonomi

Sida 2 av 2

