Verksamhetsberättelse 2010
Sportklubben Beduinerna
Fotboll är föreningens huvudsakliga idrottsliga aktivitet sedan starten 1984. Hemmamatcher och
fotbollsträningar sommartid sker sedan 2005 på Tenhults idrottsplats. Föreningen har haft två
seniorlag i seriespel. A-laget i division 4 NV och utvecklingslaget i division B NV.
Styrelsens arbete är ideellt, ingen ersättning har betalts till styrelsemedlemmar eller idrottsutövare.
Ersättning till Magnus Claar och Håkan Bexell för deras tränaruppdrag har utbetalts enligt avtal.
SK Beduinerna har nu avancerat upp tre divisioner, till div. 4 elit på bara 4 år. Inför nästa säsong vill vi
fortsätta utveckla föreningen ytterligare. Det ska bli spännande att kombinera division 4 elit spel med
föreningens målsättning att alla ska vara välkomna att vara med.
Styrelsesammankomster
Styrelsen har haft 2 protokollförda mötet under verksamhetsåret 2010 samt några mindre formella
möten där inga anteckningar sparats. Samarbetet i styrelsen har fungerat bra och arbetsfördelningen
har fördelats rättvist i den mån det varit möjligt.
Styrelsens samansättning:
Peter Gudbrand, president
Carl Elmqvist, kassör
Håkan Lindblad, sportchef
Henrik Karlsson, tränings/matchställsansvarig
Johan Karlsson, lotteriansvarig
Arne Pettersson, klubblokalsansvarig
Emil Hansson/inventeringsansvarig
Niklas Karlsson/rådgivare
Protokoll från årsmöten och styrelsemöten anslås på Beduinernas webbplats www.beduinerna.se.
Medlemsavgifter
Medlemmar har betalat en årsavgift på 150 kr. Fotbollsspelare betalar 600 + 500 kr (1100 kr/år).
Fotboll
SK Beduinerna inledde våren 2010 ett tvåårigt farmarklubbsavtal med Tenhults IF, Styrelsen var enad
om att ett djupare samarbete mellan klubbarna måste inledas dels för att utveckla fotbollen i Tenhult
och undvika konkurrens mellan föreningarna, men även för att säkerställa att Beduinerna får
utrymme för både A och B-lag ute i Tenhult.
Samtidigt som farmarklubbsavtalet så skrevs ett 1 årigt avtal om tränings och matchavgifter för SK
Beduinerna på Tenhults idrottsplats, som är nu under 2011 är förlängt tills vidare.
Styrelsens målsättning att vinna alla matcher infriades inte helt men det räckte ändå till serieseger.
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A-laget var med i toppen av tabellen under i stort sett hela säsongen även om avgörandet inte kom
förrän i den sista matchen mot Bosna IF från Gislaved.
Tränare Manus Claar tackade för sig och ville nu gå vidare så sportchefen Håkan Lindblad fick i
uppdrag att ordna fram en ny tränare till SK Beduinerna. Valet föll till slut på Henrik Hansson som
bland annat varit andretränare i Tenhults IF, och är välkänd för våra spelare från den tiden.
Utvecklingslaget kämpade på i utvecklingsserie B NV och slutade på sista plats. Långa resor och en
otydlig ledning från styrelsen är bidragande orsaker till det dåliga resultatet.
Vid A-lagets hemmamatcher togs ett inträde på 40 kr.
Medlemmar som betalat årsavgiften på 150 kr betalar inget inträde.
Innebandy
Innebandylaget slutade i mitten av tabellen och då flera spelare nu valt att gå vidare till seriespel
med nystartade innebandylaget Tenhults IF lagen så lades verksamheten ner.
Golf
Golfsektion är ett årligt återkommande evenemang sedan 1997 som främst drivs av gamla
medlemmar i Beduinerna och den regerande mästaren.
Ekonomi
Föreningens inkomster uppgick till 269 928 kr och utgifterna till 249 593 kr.
Kassabehållning 2010-01-01 var 7 329 kr.
Kassabehållningen 2010-12-31 var 27 664 kr.
Resultatet för verksamhetsåret 2010 slutade på +20 335 kr.
Inventeringar
Klubben inventerar varor på Willys Hemma (Torpa) 3 gånger om året. Inventeringarna görs av aktiva
fotbollsspelare i SK Beduinerna. Närvaron på årets inventeringar har varit bättre än tidigare år.
Målsättning 2010
Klubbens målsättning är att fortsätta spela en underhållande fotboll, vinna varje match och möta de
nya krav som ställs på föreningen i div 4 elit på ett professionellt sätt. För utvecklingslaget gäller det
att få tillbaka spelglädjen och därför börjar vi om på nytt i Jönköpings utvecklingsserie C.
Jönköping 2011-02-19

Peter Gudbrand
President SK Beduinerna
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