
 

Verksamhetsplan 2022 

Nedanstående är förslag till verksamhetsplan för Munka Ljungby IF 2022. Årsmötet beslutar om 

planen ska godkännas.  

 

1. Riktlinjer för verksamheten 2022 
Riktlinjer för verksamheten finns angivna i våra stadgar, arbetsrutiner som återfinns i 

föreningskonceptet och för Ungdomsverksamheten även i deras policydokument ”Den röda 

tråden”  

 

2. Mål för verksamheten 2022 
Förutsättningarna för året är till stor del styrda av hur läget ser ut med avseende på 

Corona. Nedanstående är en förhoppning att vi kan genomföra men tyvärr så får vi nog 

vara beredda på förändringar pga. restriktioner.  

 

2.1. Personal 

Styrelsen har under året 2021 haft diskussioner kring hur man ska drivas 
föreningen framåt. Då intresset ifrån föreningens medlemmar har varit svagt att 
överta rollen som kassör har styrelsen föreslagit att anställda Marie Lindell på 20% 
för att dels sköta föreningens ekonomi men även driva föreningen framåt med 
bland annat sponsring och aktiviteter, 
  

2.2. Utbildning 
Föreningens mål är att samtliga ledare/tränare har minst C-utbildning från Skånes 

fotbollsförbund. Föreningen ser under våren över hur många tränare som i 

dagsläget saknar C-utbildning. Är underlaget tillräckligt stort planerar för föreningen 

en c-utbildning. Önskar man som tränare gå en utbildning framför man det till 

ungdomskommitté som fattar beslut om utrymme finns. Styrelsen fattar beslut 

gällande seniortränare.  

 

Skånes fotbollsförbund har satt som mål att samtliga matcher ska vara försedda 

med matchvärdar som stöttar och hjälper domare, ledare och spelare vid 

eventuella konflikter. Detta är även Munka Ljungby IF:s målsättning.  

 

2019 höll föreningen tillsammans med Stiftelsen Gripen och Skåneidrotten 

utbildningen Försnack. Detta föll tillbaka lite under 2020 och 2021 och 

förhoppningen är att ta nya tag i de banorna under 2022. 

 

Förenings målsättning är att hålla föräldrautbildning och föräldrarmöte vart annat 

år. Så nästa gång skulle varit 2021 men pga restriktioner har detta inte hållits. 

Finns behov för en föräldrarutbildning samt föräldrarmöte 2022.  

 

2.3. Sponsorkommitté 

 
Vi önskar utveckla våra sponsring. Marie är i sin nya roll ansvarig från styrelsen för 

kommittén som ska arbeta med följande:  

1. Kartlägga och exploatera skylt & flaggmöjligheter på anläggningen  

2. Utveckla familjesponsringen, lagsponsring. 

3. Uppdatera hemsidan mer frekvent gällande sponsorer. 



 
4. Utveckla månadsbladet till att vara en onlineaktivitet.   

5. Hitta på nya uppslag för sponsormöjligheter.  

 

2.4. Seniorsektionen 

Målsättning: 

• Senioransvarig finns representerad i styrelsen.  

• Herrsenior A skall som nykomling etablera sig i div 5. 

• Damseniorlag med spel i div 4. 

• Få organisationen runt lagen att fungera och lägga plan för reservlaget på 

herrsidan.  

• Träningsläger för seniorerna planeras. 

 

2.5. Ungdomssektionen 
Utveckla ungdomssektionen och ungdomskommittén. Arbeta med att få in 

representation även från de yngre lagen. Ungdomskommitténs uppdrag är att 

planera och driva ungdomsverksamheten framåt.  

 

2.6. Utveckling av IP 

2.6.1. Belysning 
Belysning på C-plan behöver förbättras. Föreningen avvaktar med att driva detta 

vidare då kommunen planerar att bygga en skola på området och det är oklart hur 

det kommer att påverka IP.   

 

2.6.2. Avbytarbås 
Avbytarbåsen på C-plan behöver stadgas upp så de inte blåser omkull.  

 

2.6.3. Släpet 
Släpet börjar att bli dåligt och vi kommer undersöka möjligheterna att köpa ett nytt 

begagnat släp. Kostnad 15-20 tusen. 

 

2.6.4. Loppisförrådet 
Nya dörrar ska köpas in och monteras under året. Vi kommer även behöva 

investera i en ny handtruck. 

 

 

3. Planerade aktiviteter 
• Årsmöte 2022 15/3 kl 19:00 

• Städdag på IP, 9/5-2022 samt 16/5 (halvdagar) 

a. Ansvarig – Raymond Josefsson 

• Valborg, 30/4-2022  

a. Aktivitet som frivilligt lag får ansvara för. Förfrågan går ut till lagen via 

kansliet.   

• Sammandrag för spelare födda 2013-2015, Vår 

a. Ansvarig – Carl Gustafsson 

• Loppis, Augusti-2022 

a. Ansvarig Robert Holm 

• Veteranmarknad, 18/6-2022 

a. Ansvarig Marie Lindell 



 
• Fotbollsskola, 

a. Nytt koncept genom ett samarbete med Prodefending. Fotbollsskolan 

sköts helt i deras regi men föreningen har möjlighet att sälja lunch och ha 

kiosken öppen.  

• Ekebofestivalen, 8/7-10/7 -2022 

a. Ansvarig Carl Gustafsson 

• Byagille, 27/8-2022 

a. Ansvarig Johan Andersson 

• Sammandrag för spelare födda 2013-2015, Höst 

a. Ansvarig Carl Gustafsson 

• Julmarknad, 20/11-2022 

a. Ansvarig Marie Lindell 

• Ungdomsavslutning 5/11-2022 

a. Ansvarig Ungdomskommittén  

• Kiosken 

a. Ansvarig Tina Mattsson – Kioskgruppen 

 

4. Planerade och eventuella cuper under 2022 

Nedan listas förslag på möjliga cuper för lagen att delta på. Bokning sker via kansliet. Lagen 

ansvarar själva för sin cupverksamhet.  

4.1. Gothia Cup, Göteborg 

4.2. Oddebollen, Uddevalla 

4.3. Eskilscupen, Helsingborg  

4.4. Kronborg Cup, Helsingör 

 

5. Fotbollsutskotten 

o Seniorsektionen 
▪ A-laget 

• Tränare Herr 

Kontrakterad huvudtränare 2022 är Stefan Nilsson och Mikael 

Nilsson, Assisterande tränare Anders Brorsson, Roger Rydenfält 

och Johan Johnsson 

 

• Tränare Dam 

Kontrakterad huvudtränare 2022 är Patrik Jönsson, Assisterande 

tränare Patrik Knutsson 

 

• Träningsläger/aktiviteter Budget 

Senioransvarig tillsammans med huvudtränarna ansvarar för att 

ta fram förslag på träningsläger för seniorerna. Klubben kommer 

att under säsongen bidra med 20 000 kr till vardera A-lagen som 

laget disponerar över till träningsläger eller andra 

lagsammankomster. Pengarna ska användas i idrottssyfte. 

▪ B-laget 

• Ett B-lag är anmält till seriespel  

▪ Oldboys 

• Vilande  

 



 
o Ungdomssektionen 

▪ Våra lag 

• Dam A-lag 

• Herr A-lag 

• Herr B-lag    
   

• P07      

• P08/09    

• P10   

• F09/10/11 
• P11   

• P12   

• P13 
• P14  
• F13/F14   
• P15 
• F15 
• Knattar 

 

▪ Coerverträning 
Under 2022 kommer föreningen att pausa satsningen på 

coerverträning. Istället kommer föreningen arbeta fram ett 

alternativ tillsammans med den nyligen kontrakterade tränaren 

Mikael Nilsson. 

 

▪ Tränare/Ledare 
 

• B-utbildning 
Målet är att så många tränare som möjligt ska gå en B-utbildning. 

Föreningen undersöker möjligheten att gå den tillsammans med 

någon annan förening.  
 

• C-utbildning 
Under våren stämmer föreningen av hur många ledare som har 

gått C-utbildningen och fattar därefter beslut om en ny c-utbildning 

ska anordnas i föreningens regi eller om man ska söka efter 

utbildningstillfällen hos andra klubbar.  

 

• Grönt kort. 
Många föreningar kräver grönt kort för att få delta i cuper. 

Föreningen kommer att anordna ev utbildning för nya tränare när 

det krävs.  

 

• Utdrag ur brottsregister 
Samtliga ledare och domare måste visa upp utdrag ur 

brottsregistret för att få vara aktiv ledare eller domare i föreningen.   

 

▪ Domare 

• Ålder 14 år 

• Utbildning krävs då nya spelformer har kommit från Svenska 

fotbollsförbundet.  



 
• Ansvrig för domarna är Jessica Söderberg 

• Arvode:  

o Föreningsdomare (9-manna & 11-manna)   

▪ 350 kr/match vid 1 domare 

o Vid 2 domare/match (arvode delas mellan domarna) 

▪ 500 kr/match vid 2 domare 

o Föreningsdomare (7/5-manna) 

▪ 200 kr/match vid 1 domare 

o Vid 2 domare/match (arvode delas mellan domarna) 

▪ 300 kr/match vid 2 domare 

▪ Lagbidrag 

• Föreningen betalar ut lagbidrag om 150 kr/spelare till alla lag (exkl 

knattar) 

▪ Cupbidrag 

• Föreningen betalar ut cupbidrag till seriespelande lag om 1200 

kr/lag. Dock utgår inget cupbidrag till det lag som deltar på Gothia.  

▪ Träningsläger bidrag - Ålderskategori 15 år 

• Föreningen föreslår i budgeten att P07 samt F06/07 får 

500kr/spelare till träningsläger.   

 

6. Anläggning 
6.1. Munka Ljungby IP 

Drift och underhåll av Munka Ljungby IP sköts av kommunen. Föreningen hyr 

klubbstuga och planer av kommunen. Kiosken och loppisförrådet ägs av 

föreningen. Föreningen har en anläggningsansvarig, Raymond Josefsson, som 

sköter kontakterna med kommunen. Är det något som behövs åtgärdas tas detta 

med anläggningsansvarige.  

Föreningen kommer att anordna städdag för att sköta om föreningens egna delar 

av anläggningen, så som kiosken utemöbler etc. Föreningens medlemmar blir 

kallade till städdagen.  

 

6.2.  Utrustning och material 
Föreningen har inför säsongen 2022 tecknat nytt avtal avseende inköp av 

material och utrustning med XXL. 

 

 

7. Medlemsavgifter 
Förslag på medlemsavgifter 2022 

▪ 5-8 år   600 kr (medlemsavg. 200 kr & träningsavg. 400 kr) 

▪ 9-14 år   950 kr (medlemsavg. 200 kr & träningsavg. 750 kr) 

▪ 15-18 år   1050 kr (medlemsavg. 200 kr & träningsavg. 850 kr) 

▪ Oldboys   600 kr (medlemsavg. 200 kr & träningsavg. 400 kr) 

▪ Senior  1450 kr (medlemsavg. 200 kr & träningsavg. 1250 kr) 

▪ Ledare/styrelse  200 kr 

▪ Passiv/stödmedlem 100 kr 

 
Som medlem i föreningen åläggs man att utföra 2 arbetspass (längd varierar) samt 

kioskpass. Detta för att driva föreningens ekonomi.  

 



 
8. Budget 

Föreningen har lagt en budget. För att klara de satsningarna som föreningen önskar göra 

på utbildningar på ungdomssektionen, utveckling av anläggningen och 2 st seniorlag 

föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften på 100 kr/medlem för barn och 

ungdomar och 300 kr/spelare för seniorer. Föreningen beräknar att året kommer att gå 

med -35 000 kr i förlust.  

 

9. Årsmöte 
Föreningen kallar medlemmarna till årsmöte. På årsmötet fattas beslut om 

verksamhetsplanen för det kommande året och verksamhetsberättelse för det gångna 

året fastställs. Arvoden för domare, ledare och styrelsemedlemmar fastställs.   

 

9.1. Arvode Styrelse 
Följande förslag lägger styrelsen för arvode till ledamöter 

Ordförande     7000kr/år 

 Ungdomskommitté  

Huvudansvarig  5000 kr/år 

Ledamot   2000 kr/år 

 Anläggningsansvarig    7000 kr/år 

 Inköpsansvarig    2000 kr/år 

  

 

9.2. Årsmöte hålls i mars. 
 
Munka Ljungby IF 2022-02-13 

 

Munka Ljungby IF’s styrelse 


