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Verksamhetsberättelse för 

styrelsen 2019 
Styrelsens sammansättning: 

Ordförande:  Kent Johansson 

Ledamöter:  Robert Karlsson, Vice ordförande 

   Johan Blomqvist, Sekreterare 

   Per Pettersson-Löfqvist 

   Sören Bondesson 

   Patrick Johansson 

   Daniel Eriksson 

Suppleanter: Carina Lundin 

   Jimmie Andersén 

   Tommie Sigvardsson 

Under året har styrelsen haft 6 protokollförda möten. 

Baif´s 89:e verksamhetsår kan i kort beskrivning sammanfattas enligt följande; 

Föreningens verksamhetsben kan delas upp i; 

- Seniorfotboll med 2 st seniorlag 

- Drift och skötsel av idrottsplatsen Hagaborg 

- Ungdomsverksamhet i kommungemensamma ”TUFF” 

- Skytteholmen 
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Seniorfotboll;  

Kamratgänget Baif har ännu ett år visat att man vill att det ska spelas fotboll på 

Hagaborg. Träningsgruppen har varit tillräckligt stor för att ha fungerande träningar även 

om vi alltid hoppas på högre närvaro. 

Efter en kontakt från Saik valde vi att försöka med gemensamt b-lag, vilket var ett 

lyckokast med fulltalig trupp och god kamratskap. 

I division 6 visade vi långa stunder att vi kan spela publikfriande fotboll. Stor omsättning 

på spelare innebar dock en del svackor och enkla poängtapp, vilket resulterade i en 

mittenplacering. 

Föreningen är mycket stolt över det engagemang som tränare och ledare lägger ner för 

lagen. Huvudtränaren Mats Martinsson valde efter säsongen att avsluta sitt uppdrag 

efter tre år. Vi vill framföra vårt stora tack för ett underbart jobb och stort bidrag till den 

kamratskap som finns i föreningen. 

Hagaborg; 

Anläggningen Hagaborg är en välskött pärla där stora ideella krafter utför ett stort arbete 

för att våra lag ska kunna träna och spela matcher med goda förutsättningar. 

Vi beviljades ett investeringsbidrag på 30 000 kr som användes till att renovera toaletter 

och omklädningsrum. Med bra engagemang från föreningsmedlemar inkl spelare 

utfördes arbetet under några veckor våren 2019. 

Vår möjlighet att genom arbetsförmedlingens ”extratjänst” få ha U-P Rosenblad på 

Hagaborg har varit en stor tillgång. Ordning och reda samt stor avlastning är guld värt på 

Hagaborg och Skytteholmen. Extratjänsten är förlängd och gäller även hela 2020. 
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Genom vår b-plan finns möjligheter till intäkter för uthyrning. Vaktmästarna gör ett stort 

jobb för att få planen spelduglig under tidig vår vilket ger chans för Sports International 

att kunna boka träningsläger för ett flertal lag. 

Under 2020 har arbete påbörjats att försöka byta ut belysningen på b-plan till LED. 

Målsättning är att få bidrag till 100 % av kostnaderna som ska finansiera utbytet hösten 

2020. 

”TUFF”; 

Kommunens gemensamma satsning på barn- och ungdomsfotboll löper vidare med gott 

resultat. Vi upplever dock att lagen har fått problem med uppslutning av barn samt svårt 

att få ledare. Tyvärr har Baif få ledare vilket vi hoppas förbättras framöver. 

Ekonomin i TUFF förändrades fr o m 2019 med att TUFF numera tar ansvar för 

medlemsinbetalningar och LOK-stöd. Dessa intäkter ska vara grund för verksamhetens 

kostnader och därtill skjuter alla föreningar till ytterligare kapital. Allt redovisas via ett 

underkonto hos Torsås GoIF. 

Skytteholmen; 

Föreningen har tagit strategin att försöka utveckla Skytteholmen och därigenom få en 

inkomstkälla som kan göra det möjligt att sköta och utveckla Hagaborg. Årets aktiviteter 

på Skytteholmen har varit lyckade där intäkter bl a har kommit ifrån midsommarfest, 

företagsfester, partykväll samt ett stort antal uthyrningar. Intäkterna uppgick till hela 102 

tkr, varav midsommarafton och midsommardagen stod för 61 tkr. 

Föreningen har blivit beviljade ett bidrag på 700 000 kr för att renovera Skytteholmen. 

Ansökan om bygglov har skickats in och kalkyler på byggnation är upprättade. Vår 

målsättning är att påbörja byggnation av toaletter hösten 2020. Dessa ska anslutas till 

kommunens avloppssystem. Renovering av bron till Skytteholmen kommer att renoveras 
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av Torsås kommun med prel start våren 2021. Vi har också planer på att bygga tak över 

dansbanan, men detta sker först ev 2022 om det finns något kapital till detta. Leif 

Lindberg har anmält intresse av att skänka pengar samt anordna ett lotteri som skulle 

finansiera stora delar av denna takbyggnation. 

Största investeringen i Skytteholmen 2019 var ett nytt tält på dansbanan. 

Sammanfattning; 

Styrelsen vill avsluta verksamhetsåret med att tacka alla ideella krafter som jobbar i 

föreningen i såväl medgång som motgång. Vi ser en positiv anda i Baif såväl på som 

utanför plan, vilket vi hoppas ska utvecklas ytterligare. En stabil ekonomi innebär att vi 

vågar ta investeringar i våra anläggningar och bevarar därmed våra härliga idyller. 

Våren 2020 skulle ca 30 spelare och ledare åka på ett efterlängtat träningsläger till 

Alicante. Coronavirus satte stopp för dessa planer och satsade 175 tkr har f n ett ovisst 

öde. Av dessa 175 tkr har föreningen betalt 75 tkr. 

Vi vet ännu inte vad Corona kommer att ha för påverkan av fotbollen 2020, men vi som 

förening får följa händelseutvecklingen samt förmedla ev strategi för våra medlemmar. 

Under verksamhetsåret har 3 stora Baif-profiler tyvärr gått bort. Vi riktar våra tankar till 

Vajne Johansson, Einar Holgersson och Stig Jeansson. 

Stort tack till de som gör lite extra för vår förening, det är genom egna initiativ och 

gemensamt jobb som vi kan utveckla föreningen så att vi kan finnas för lång framtid. 

Bergkvara 2020-03-19 

Styrelsen genom ordförande Kent Johansson 


