Munka-Ljungby IF
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året bestått av Ulrika Berg (ordförande), Johan Andersson (vice
ordförande), Stephan Åkeborg (sekreterare), Marie Lindell (kassör), Mattias Engdal, Raymond
Josefsson och Johan Johnsson samt suppleanterna Andreas Ragenius och Fredrik Bernro.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 protokollförda möten. Som stöd för styrelsens
arbete har Annette Göransson under året varit vår revisor samt gjort bokslut. Mattias Engdal
har varit ansvarig för ungdomssektionen. Vårt kansli sköts av Jeanette Ek Lenngård med
uppgifter såsom kontakt skåneboll, planbokningar och administrativt stöd till våra tränare.
Uppdaterade rutiner är införda under året avseende medlemmars accepterande av MIF´s
styrande dokument, såsom värdegrund, ungdoms- och drogpolicy.
Styrelsen har genomfört politikerträff för att berätta om klubbens arbete och vad vi vill göra i
framtiden.
Investeringar, underhåll samt budget
Kommunen har ansvarat för driften även under 2018 och genomfört underhållsarbete.
Klubbhuset har blivit ommålat och renovering av omklädningsrum är genomfört. Kiosken har
också fått ny färg genom klubbens ungdomar och samtliga fönster har dessutom ersatts. I
samband med en vattenskada har även tvättstugan renoverats.
Slutligen genomfördes en besiktning av kiosken av hälsomyndigheten. Vi åtgärdade ett antal
småsaker och godkändes. Besiktning av lekplatsen gav att lekplatsen tas bort.
Budget för året är i balans (+).
Medlemmar och aktiva
Under året har vi haft 235 aktiva barn och ungdomar, 31 aktiva seniorer, 32 ledare samt 8 i
styrelsen. Totalt sett har antalet aktiva medlemmar ökat lite jämfört med föregående år.
Totala antalet medlemmar var 292 vid årets slut.
Cuper
MIF stod värd för ett sammandrag under året samt genomförde sommarfotbollsskola. F16
deltog i vintercupen 2017/18 samt i samarbete med VK IF i Eskilscupen. F07 deltog i Lions cup
i Osby samt KVB cupen i Åstorp. Traditionsenligt så representerades MIF av F04/05 samt
P06/07 under Gothia cup.

Utbildningar
Under året har klubben deltagit i SUP (spelarutvecklingsplan), Coerver/skills day,
tränarutbildning C, föreningslära samt träningsläger styrelse.
Våra lag
Herrlaget: Laget har haft en tung säsong då avancemang till div5 inte lyckades. Efter
tränarbyte och satsning på att bygga underifrån har truppen stabiliserats.
Damlaget: Inför kommande säsong har F16 laget antagit utmaningen att spela som ett damlag
i division4. MIF har därmed ett damlag, vilket vi saknat under många år.
Ungdomslagen - Under året hade klubben 14st ungdomslag, 65 tjejer/170 killar.
F16-laget: Doris Rörström samt Felicia Eriksson tränade med MIF genom ett samarbete med
Västra Karup IF. Vårt F04 lag har stöttat på ett förtjänstfullt sätt under hela säsongen..
Oldboys:
Under året har oldboys återigen skapats inom klubben.
Aktiviteter
Ekebofestivalen, vi har under året utökat vårt engagemang avseende kiosk/restaurang vilket
med mycket positivt resultat där även sommarens fantastiska väder var med och stöttade
försäljningen.
Loppis, som vanligt ger loppisen ett positivt resultat inte bara ekonomiskt utan även när det
gäller gemenskap inom klubben.
Byagille genomfördes enligt tradition på idrottsplatsen med sång och dans till Thomas o
Tomaz samt vår specialgäst Luddgreta. Drygt 120 middagsgäster var samlade till en lyckad
fest som arrangerades av styrelsen med hjälp från lagen.
Sommarfotbollsskola genomfördes enligt tradition på idrottsplatsen under ledning av
Raymond Josefsson. Totalt deltog 100 st barn samt ledare från de äldre lagen (F16/P16).
Valborg har genomförts enligt tradition, fackeltåg med slagverksorkester från ICA till
idrottsplatsen där körsång, korvgrillning. Fiskdamm samt lotteri tar vid.
Ledare, styrelse samt lagföräldrar har inom ramen för gemenskap varit och bowlat (inklusive
mat).
Styrelsen har påbörjat ett arbete med att eventuellt anlägga en padelbana på IP.
Städdag har genomförts.
Avslutningsceremoni i Munka-Ljungby har genomförts.

Stipendie
Skånes fotbollsförbund tilldelade Elias Åkeborg 2018 års ungdomsledarpris med motivering:
Elias är ett utmärkt exempel på en ungdomsledare som är lämplig för att få detta pris. Han visar på
ett stort engagemang, vuxit från att varit målvaktstränare i F16 och därefter blivit målvaktstränare för
samtliga målvakter på ungdomssidan inom föreningen, gått från assisterande tränare med tillhörande
utbildning till att ha delat huvudansvaret för F16.
Han lägger ner stor energi, målmedveten i sin träning och satsar helhjärtat på att ständigt utvecklas.

Sponsorer
MIF tackar samtliga sponsorer.
Inför säsongen 2019
Förberedelserna inför säsongen 2019 har pågått under hösten, med bland annat rekrytering
av nya ledare i seniorlagen, uppdaterad formulering av värdegrund och uppdragsbeskrivningar för ungdoms- och seniorverksamheten samt revidering av föreningens policys.
Styrelsen vill slutligen tacka alla aktiva idrottare, ledare, lagföräldrar, arbetsgrupper och
föräldrar för det stora engagemanget för föreningens verksamhet under året och för många
goda minnen. Vi vill även tacka våra sponsorer för ert stöd under året.
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