
Bjärreds IF - Verksamhetsplan 2022 
Inledning  

Bjärreds IF är en idrottsförening med fotbollsverksamhet med devisen: Så många som möjligt, så 

länge som möjligt och så bra som möjligt. I stadgarna från 1932 står det att föreningen har ”till 

ändamål att genom utövning av fotboll verka för höjandet av medlemmarnas psykiska, fysiska och 

sociala utveckling”.  

I föreningens övergripande styrdokument Bjärreds IF 2025 finns mer kring vision, uppdrag och 

framgångsfaktorer.  

Nedan planen från kommitteérna sport och marknad samt kring evenemeng och övriga områden. 

Sport 

• A-lag: Föreningens A-lag kommer 2022 spela i division 4. I år med en ny tränare Peter Nilsson 

och en ny spelande, assisterande tränare Gustav Edén. Målsättningen är att huvuddelen av 

spelarna skall komma från egna leden.  

• U19: Vi kommer att ha ett U19 2022, där vi rekryterat en tränare i Faik Zogaj. Detta är även 

en viktig del för att stärka samarbetet mellan senior och ungdom.  

• Youngboys: Skåneboll startar 2022 även 7-manna spel genom Skåneligan för att erbjuda de 

från 17 år och uppåt som vill spela spontanfotboll möjlighet till matchspel. Vårt mål 2022 är 

att erbjuda det ”Youngboys” som bildats under 2021 att spela genom Bjärreds IF med 

formella träningstider.  

• Knattar: Vad gäller de yngsta är planen att fortsätta med Knatteskolan för 5- och 6-åringar 

precis som 2021. Här kommer vi även fortsätta arbetet med vår ”onboarding”, en två veckors 

process där de nya ledarna får en introduktion till föreningen där målsättningen är att resan 

genom Bjärreds IF skall bli tydligare.  

• P7-P16: I övrigt kommer vi ha lag i alla åldersgrupper från 7 till 16 år.  

• Ledare:  

o Kontakten mellan lagen och sportkomittéen som stärktes 2021 kommer fortsätta, 

bland annat med stående drop-on tider i klubblokalen (på måndagar).  

o Målet är även att rekrytera en Sportchef ca 25% som skall vara på plats senast till 

hösten som stöd till ledarna 

o En cup-planering kommer tas fram inför 2023 som stöd till ledarna, dels som en följd 

av att restriktionerna släpper, men framförallt då vi tror det är en viktig del i 

ungdomslagens utveckling både fotbollmässigt som socialt.   

o Styrelsen tog redan i slutet av 2019 beslut att alla lag senast from 11-manna skall ha 

en extern huvudtränare. Under 2022 kommer detta arbetet fortsätta implementeras.  

Lagen kommer även i fortsättningen behöva föräldrar som är såväl lagledare, 

assisterande tränare som aktiva runt laget i övrigt, men föreningens erfarenhet bland 

de äldre är god där detta har kunnat genomföras.   

o Videosystemet (Spiideo) som installerades i slutet av 2021 kommer ge möjligheter till 

analyser av träningar och matcher och 2022 kommer ledarna erbjudas utbildning. 

Systemet är redan igång på nya KG och under våren slutförs installationen på A-

planen.  

  



Marknad & Evenemang 

Vad gäller ekonomin så har vi i Bjärreds IF ett ”normalår” ca 3.2m i intäkter. Hälften av detta kommer 

från olika bidrag från stat och kommun, inklusive lönebidrag. Knappt 25% är intäkter från 

medlemsavgifterna, 15-20% kommer från olika evenemang såsom BIF cupen och MFF sommarfotboll 

och de sista 5-10% är från sponsorer.   

Målsättningen 2022 är att BIF-cupen skall gör comeback. BIF-cupen är normalt en stark bidragande 

faktor till att vi kan hålla en hög kvalitet i vår verksamhet. Ansvariga är laget med pojkar födda 2009, 

men som vanligt förväntas föräldrar och anhöriga till alla lagen vara med och hjälpa till med 

arrangemanget. Detta är en viktig intäktskälla för föreningen, men även för att stärka klubbkänslan. 

2022 kommer vi även fortsätta med MFF Sommarfotboll och vår egen Fotbollsskola. Inbjudan till den 

första har gått ut i dagarna och anmälningarna strömmar redan in.   

Utöver ovan aktiviteter planeras följande:  

• Bingolotterna till Uppesittarkvällen blev en stor succé och vi fortsätter försäljningen 2022. Vi 

räknar med att BIF-cupen 2022 blir något mindre detta återstartsår varför vi planerar att 

täcka upp med dessa intäkter. Därtill försvinner alla Corona bidrag och Bingolotterna blir då 

ett sätt att mitigera eventuella risker.   

• Vi kommer att fortsätta med Digitala Rabatthäften från Deelo under 2022, men planen är att 

hela intäkten kommer att gå till lagkassan. Vi vill på detta sätt underlätta för lagen att åka på 

cuper och liknande sociala aktiviteter nu när restriktionerna försvinne. Därtill kommer alla 

ledare erbjudas 2 häften per ledare (som en del i deras medlemsavgift).  

• Sommarens grillpåsar från Borgeby Fågel och Vilt var uppskattade av många och vi fortsätter 

med en specialpåse för Bjärreds IF i juni. 

Övrigt 

Styrelsen kommer under 2022 aktivt verka för en fortsatt utveckling mot en modern fotbollsförening 

med både tjej- och pojkverksamhet.  

Med en modern och större förening kan vi erbjuda ledare, spelare, föräldrar och samarbetspartner 

bättre stöd, mer resurser och högre värde där vi tillsammans skapar fotbollsglädje och tar ansvar för 

ungdomarna som bygger vår framtid.  

Ett naturligt steg är att fortsätta det förstärkta samarbete med Borgeby FK som inletts under 2021 

och se över förutsättningarna för en framtida gemensam verksamhet.  

Inför 2023 kommer vi även att genomföra en:  

• Upphandling av leverantör för kläder (då nuvarande avtal med Stadium och Nike tar slut 

2022) 

• Medlemsundersökning, dels för att ytterligare lyssna in på medlemmarnas och ledarnas 

behov, men även för att ha ett underlag för att se hur vi kan ta nästa steg vad gäller vår 

organisation, verksamhetsplan och budget.   

  



Tillsammans skapar vi fotbollsglädje och tar ansvar för ungdomarna som bygger vår 

framtid 

Vi i styrelsen vill passa på att särskilt tacka alla ledare och tränare för att ni ställt upp för våra 

ungdomar. Utan er skulle verksamheten i Bjärreds IF inte kunna hålla den höga ambition vi 

eftersträvar.  

/Styrelsen Bjärreds IF 

 


