MEDLEMSTIDNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016/2017

Ett år läggs till handlingarna…

Styrelsen avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017.
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.

Följande personer har arbetat i styrelsen under året 2016/2017:

Ordförande:

Jan Johansson

Vice ordförande:

Bo Andreasson

Kassör:

Sara Johansson

Postmottagare kommunen:

Patrik Färdigh (kontaktperson SBF)

Sekreterare:

Sara Johansson

Hemsida:

Bo Andreasson

IT-ansvarig:

Bo Andreasson

Suppleanter:

Lennart Derle, Bo Larsson, Per-Arnold Höij,

Närvaroansvarig:

David Lindström

Träningsansvarig:

Vakant, tillfällig David Lindström

Tävlingsansvarig/anmälan:

Per-Arnold Höij

Motionsansvarig:

Per-Arnold Höij

Tävlingsledare:

Patrik Färdigh

Lagledare, serielaget:

Patrik Färdigh

Lokalansvarig/materielansvarig:

Patrik Färdigh

Cafeteria, lotteriansvarig:

Jolanta Derle

Marknadsansvarig:

Bo Andreasson

Spelarrepresentanter:

Hanna Bovin

Tränarkommité:

Bo Larsson, Lennart Derle, Per-Arnold Höij, Patrik
Färdigh, Julia Weideborn, Hanna Bovin, Amelie
Johansson, Victoria Meyer, Stefan Rosvall

Tävlingskommité:

Jan Johansson, David Lindström, Patrik Färdigh (sammankallande)

Föreningsutveckling:

Bo Andreasson, David Lindström

Utbildningsansvarig:

Vakant

Drogpolicy:

Vakant

Representant HBF:

Vakant

Revisor:

Anette Särefjord

BMK Kungs vision 2020


Etablera ett medlemsantal kring 300 personer



Minst 2 st serielag, varav 1 minst i division 2



Arbeta för att kommunen bygger en ny idrottshall i centrala Kungsbacka, där
fler racketsporter kan samlas med eget kansli och sportshop



En person anställd på minst 75%



Lyckas behålla och stärka den klubbanda, gemenskap och glädje som präglar klubben idag

Arbetet kring vår vision har varit, och är, en fortsättning och fördjupning av den föreningsutveckling som
påbörjades under verksamhetsåret 2013/14 och som nu går in i nästa fas. Vi är medvetna om att det
ligger ett stort arbete framför oss för att förverkliga de förhoppningar som här formulerats och att
det kommer kräva insatser och medverkan både i större grad än idag och från fler personer än idag.
Samtidigt vet vi, och känner att engagemanget för klubben är stort och att den glädje det innebär
att få arbeta i och med klubben och dess medlemmar är en fantastisk belöning för det arbete som
behöver göras.

BMK Kungs – Tävlingssäsongen 2016-2017
BMK Kungs har återigen haft en tävlingssäsong med många fina resultat. Flera av våra ungdomar har
deltagit i Kungsbacka med omnejd för första gången i sitt liv samtidigt som några redan börjat bli rutinerade
och vana när de går in i tävlingarna. I resultatsammanställningen nedan redovisas de bästa resultaten för
BMK Kungs spelare i de tävlingar klubben deltagit i och nått ”pallplaceringar”.
Sten Sturefjädern, Ulricehamn, 10-11 september
HSU17: Filip Lindqvist 2:a
Västsvenska ungdomsspelen, Vårvinden, 8 oktober
HSU17: Filip L. 1:a, Jesper Sjöberg 3:a
HDU17: Filip L./Christoffer H. (GoIF) 1:a, Jesper S./John Hermansson 2:a
DSU13N: Klara Hillman 4:a
Frölundaspelen, 15-16 oktober
HSU17: Filip L. 1:a, Alexander A. 2:a, Erik Gyllenhammar ¾
DSB: Victoria Meyer 2:a
MDB: Patrik F./Victoria M. 2:a
Grundslaget , Påvelund – Nybörjartävling, 15 oktober
HSU17: Erik Kårlin och Axel Hillman delad ¾
Kaparslaget , Onsala , 29 oktober
HSU15: John Hermansson 1:a
HSC: Filip L. 1:a
HDC: John H./Jesper S. ¾
Åbyslaget, 12-13 november
DSB: Victoria Meyer 1:a
HSU17: Alexander A. ¾
DM i Halland, 19 november
HDU15: John H./Liam H. (Varberg) 1:a
HSU17: Filip L. 1:a, Jesper S. 2:a, Alexander A. ¾
HDU17: Filip L./Jesper S. 1:a
Luciacupen/Ullevi Nybörjartävling, 10-11 december
DSU13: Klara Hillman 2:a
Bele Nordin/ GBK, 14-15 januari
HDU17: Filip L./Jakob Tinnerberg 2:a, John H./Jesper S. ¾
HSU17: Jesper S. ¾
Jonasträffen, Alingsås, 28-29 januari
HSU17: Filip L. ¾
Onsala distriktstävling (nybörjare), 21 januari
DSU13: Klara Hillman 2:a
HSU13: Hugo Davidsson 2:a
DSU15: Isabelle R.B. 2:a, Emma Schau ¾
HSU17: Erik K. 1:a, Axel H. 2:a

Mölnlyckefjädern, 4-5 februari
HSU17: Filip L. ¾
HDU17: John H./Filip L. 1:a
DSU15N: Isabelle Rosvall-Berg 2:a
Västra Frölunda – Nybörjartävling, 25 februari
DSU17: Isabelle R.B. 2:a, Leija Sundström 4:a
Kungs Rockstile Open, 25-26 mars
HSU15: John H. 2:a
HSU17: Filip L. 2:a
HDU17: Alexander A./Filip L. ¾
DSB: Victoria M. 2:a
MDB: John-Erik H. (Onsala)/Victoria M. 2:a
Lilla Åbyslaget – Nybörjartävling, 25 mars
HSU17: Erik K. 2:a
Påskcupen – Nybörjartävling, GBK, 17 april
DSU15: Emma Schau 1:a
Ferm & Persson cup, 23 april
HSU15: John H. 1:a
HSU17: Filip L. 2:a
HDU17: John H./Jesper S. 1:a, Filip L./Alexander A. ¾
Nordea cup, Trollhättan, 6-7 maj
HDU17: John H./Jesper S. ¾
Gothenburg Open, 19-21 maj
HDU17: Filip L./Jesper S. ¾

Tränare
Det har troligtvis inte funnits någon säsong under BMK Kungs historia som hade en så stark och engagerad
tränaruppställning som när vi gick in i HT2016. Vi hade både fler tränare som var mer engagerade än någonsin men
även mer utbildade. Vår satsning på tränare/utbildning har gett utslag, vilket märktes på spelarna som höjde sig en
hel del.
Vi började säsongen med 3 grupper, nybörjargruppen, fortsättningsgruppen samt tävlingsgruppen, men insåg att det
fanns medlemmar som ville in vilket resulterade i att vi skapade en fjärde grupp.
I takt med detta så bytte vi namn på grupperna, de blev nu kallade Grupp Grön, Grupp Blå, Grupp Röd samt Grupp
Svart. För att hitta ett bra men även enkelt sätt så delade vi upp Grupp grön, blå och röd på enbart ålder och Svart
grupp fick vara för dem som hade mer tävlingsambitioner. Vi gav även dessa spelare i grupp svart möjligheten att
träna en extraträning på fredagar med Jespers pappa Roger Andersson, vilket blev fantastiskt bra för de som valde
att deltaga.
Vi fortsatte utbildningarna av tränare och Stefan Engström samt Rickard Kolster fick gå Coach Level 1 vilket är en
internationellt hållbar utbildning. Vi får utvärdera detta och se vad som är bäst för oss under 2017/2018.
Vi startade även upp vårt försök med Best on Court vilket var väldigt lyckat efter att flera föräldrar hört av sig och
varit supernöjda.

Seriespel
Under 2016/2017 tog vi beslutet att endast spela med våra ungdomar vilket blev en fantastiskt nyttig erfarenhet. Vi
hade inte så höga förväntningar då det finns lag med mycket hög nivå och mycket rutin.
Vi slutade på en hedrande 5:e plats efter 3 vinster totalt vilket var riktigt kul. Detta trots att vi lämnade WO på
damdubbeln i nästan varje sammandrag då vi ofta spelade med 1 tjej.
Lagen vi vann mot var Uddevalla, Påvelund samt Uddevalla igen.

Ekonomiska läget
Föreningens omsättning har ökat ifrån 260 TSEK föregående bokslutsår till årets 285 TSEK och redovisar ett överskott
på ca 22,6 TSEK, för verksamhetsåret 2016/2017. Det är något lägre än under förra verksamhetsåret men det
innebär att föreningen nu återställt sitt kapital efter det rejäla förlustår vi hade för två år sedan. Föreningen har en
kassa på ca 100 TSEK och vi kan därmed investera för ökande verksamhet.
Intäkter
Efter att träningsavgifterna ökats de senaste åren har ekonomin blivit balanserad igen, med ett tillfredställande
resultatet. Verksamheten har ökat och aktivitetsbidragen följer med högre intäkter.
Vår egen tävling KRO, Kungs Rockstile Open gav i år en intäkt på ca 20 TSEK.
Utgifter
Föreningens största utgift utgörs som vanlig av våra hallhyror i Tingbergshallen. Hallhyrorna har ökat med ca 11 %
sen förra året pga av utökade träningstider och högre hallhyror, efter beslut av kommunen.
Inköp av bollar är föreningens näst största utgift. I år har bollkostnaden blivit högre beroende på en ökande
verksamhet. Några bollrör finns i lager.
Även i år har vi haft ett aktivt tävlande bland föreningens unga och vuxna. Tävlingsavgifterna ligger på 30 610 kronor
vilket kan jämföras med förgående år då utfallet blev 27 455 kronor.
Förslagna åtgärder för nästa säsong
Styrelsen tog senast beslutet att betala alla spelares licenser och försäkringar då ekonomin är i balans. Styrelsen har
också beslutat att satsa på en gästtränare, en gång per vecka på onsdagar, under säsongen. Även om vi är för få som
deltar i styrelsearbetet skall vi försöka klara av att upprätthålla vår Hälsocertifiering, liksom att erbjuda ytterligare
fler att bli medlemmar i klubben.
Föreningen behöver fortsatt arbeta för att få in fler sponsorer.
Som alla andra så upprepar jag att vi behöver mer hjälp i arbetet med klubben. Tag kontakt med styrelsen! Alla
kan hjälpa till med något!

Sara Johansson
Kassör/Sekreterare

Kassören föreslår att vi bibehåller tidigare beslutade medlemsavgifter
även nästa verksamhetsår.

Preliminär balans och resultaträkning samt budgetförslag

Ordförande har ordet.
Under året som gått har vi haft en ökande verksamhet. Tyvärr har vi fått en kölista med spelare som önskar bli
medlemmar. Sedan Alexandra slutade som ansvarig tränare så känner jag att ”laget blivit lite långt”. Styrelsen hinner
inte med att vistas ute på träningarna eller tävlingarna om man inte själv har barn som spelar. Tränarna hinner i sin
tur inte med att deltaga på styrelsemötena. Vi har därför fått svårare med kommunikationen.
Vi startade därför försäsongen med två bra tränarmöten. Tyvärr blev det sedan ett ordentligt ”hack i verksamheten”
då två tränare med resp söner tog beslutet att byta klubb i säsongsupptakten. Detta kändes faktiskt väldigt tråkigt
för alla som lägger ned oerhört med tid på ideellt arbete för klubben och för våra ungdomars utveckling. Att så nära
säsongstarten tvingas lägga om större delen av träningsplaneringen kändes tungt. Informationen om vilka som
tränar i vilka grupper dröjde och tränarna kände sig dåligt informerade. Många la ned ett hårt arbete för att få till ett
nytt upplägg.
Desto trevligare är det att kunna informera om att vi efter ännu ett tränarmöte har lyckats få ihop
träningsplaneringen under hösten. Denna finns nu uppdaterad på hemsidan. Tack till er tränare som ställt upp och
bytt dagar och deltagit i diskussionerna om bästa planering. Vi kan nu korta vår kölista och även hälsa nya spelare
välkomna. Affischering är uppsatt på skolor, i simhallen etc.
Det som kvarstår är att hitta en bättre lösning för vår elitgrupp, den svarta gruppen. Det var från denna som vi fick
flest avhopp. Man ville sparra mot varandra osv. Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att klubben satsar på
att ta in en gästtränare under hela hösten, varje onsdag, för vår elitgrupp. Detta kommer igång så fort vi bokat upp
en duktig tränare.
Tittar vi bakåt på året som gått så flyttade vi ner serielaget till division 4. Ambitionsnivån fick sänkas då flera spelare
gick vidare i livet och flyttade till en ny studie- eller arbets-ort. Första seriematchen i år har nu avverkats och vi vann
en match och förlorade en. Bra jobbat!
I julas hade vi som vanligt en skink-cup med många deltagare. Ett mycket roligt inslag i klubbarbetet och där vi har
möjlighet att umgås lite närmare samt avnjuta den sedvanliga gratiscafeterian. Årets skink-cup är redan nu bestämd
så boka upp onsdagen den 13 december redan nu.
Sommar avslutning hade vi återigen i juni på Tjolöholm med ca 75 deltagare, vilken inte är dåligt i en klubb med
under 100 medlemmar.
Det känns också stabilt att vi nu lyckats få balans i ekonomin igen efter både ökande verksamhet och något högre
medlemsavgifter. Mer om detta i kassörens berättelse.
Som avslutning ber jag er alla att hjälpa till i klubbarbetet. Vi har vädjat under året och skickat ut flera upprop samt
informerat på föräldramöten. Resultatet har varit dåligt och alla verkar idag vara överbelastade så det är väldigt svårt
att rekrytera till ideellt klubbarbete. Tyvärr är detta en tendens som alla klubbar känner av. Nu har vi fått några
ytterligare som ställer upp i styrelsearbetet. Tack till er alla som gör ett fantastiskt arbete för vår klubb. Men, vi
behöver mer hjälp för att utvecklas! Hör av dig/er till styrelsen!

Jan Johansson
Ordförande

