Verksamhetsberättelse 2008
Sportklubben Beduinerna

Styrelsesammankomster
Styrelsen har haft 4 protokollförda mötet under verksamhetsåret 2008 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. Emil Hanssons timeout från det operativa arbetet
och behovet av nya idéer gjorde att styrelsen valde att plocka in Henrik Karlsson under hösten.
Fotboll
Klubbens idrottsliga framgång genom seriesegern i division 6 och ett avancemang till division 5
medförde att styrelsen nu fick leta nya sponsorer för att klara klubbens ökade kostnader, främst för
domare och ett utvecklingslag i reservlagsserien. För första gången i klubbens historia så letade vi
även en tränare att anställa för att leda klubbens A‐lag genom division 5. Valet föll på Kalle Dahlström
som tillsammans med Andreas Oscarsson ledde truppen genom försäsongsträningen och under hela
fotbollssäsongen. A‐laget vann 7 av 10 matcher på vårsäsongen och låg i delad serieledning inför
sommaruppehållet. När sommaren var över och höstsäsongen startade var Beduinerna inte riktigt
med utan förlorade allt för många matcher och slutade till sist på en 4:e plats.
Utvecklingslaget dundrade på i sin serie och slutade till sist på en andra plats, efter seriens slut så
visade det sig att laget avancerade upp i seriesystemet då laget var bästa 2:a.
Innebandy
Innebandyn i Beduinerna gick i graven efter 10 års seriespel 1999, men nu är innebandyn tillbaka.
Satsningen ligger f.n. på korpnivå. Beduinerna slutade på en 3:e plats i division 7.
Ekonomi
Föreningen har en stabil ekonomi, men för en liten förening som Beduinerna är det viktigt att knyta
till sig sponsorer och medlemmar för att få det att fungera ekonomiskt. I stort sett alla sponsorer som
knöts till klubben inför år 2007 har valt att stanna kvar ytterligare ett år. Totalt omsatte föreningen
151 100 kr under verksamhetsåret 2008. Sponsorerna bidrog med 81 000 kr, och 27 000 kr fick vi in
genom inventeringar och städuppdrag. Kassabehållningen vid årets slut var 675 kr.
Målsättning
Klubbens målsättning är att fortsätta vara ett topplag i 5:an, vi har en ny tränare för säsongen som
säkerligen kommer att tillföra mycket nytt, och om vårsäsongen börjar lika bra som förra året, så
finns det stora möjligheter att vara med och slåss om seriesegern i år.
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