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Först och främst vill vi tacka alla spelare, ledare och föräldrar för säsongen 2019/2020.  Under året har vi 

bland annat jobbat hårt med att hitta nya sponsorer och andra inkomstkällor för att kunna utveckla vår 

förening. Vårt mål är att vi ska ha både ett dam- och herrlag i spel där majoriteten ska vara spelare från 

närområdet. Förutsättningarna för detta är att att utveckla våra barn och ungdomar, bredda 

ungdomsverksamhet samt att få våra ungdomar att stanna och skapa en attraktiv förening. En viktig del i 

att detta förverkligas är att hitta engagerade ledare, vilket tyvärr inte alltid är så lätt men detta hoppas vi 

på ska förändras framöver. Under året har vi haft ca 80 medlemmar i föreningen. Detta hoppas vi ska 

utökas under kommande år. 

 Senior

Herrlaget har under säsongen spelat en fartfylld och målglad innebandy i division 4 och gjort en klart 

godkänd säsong. Man hade som målsättning att vara med i toppen av tabellen samt att avancera till 

division 3. När säsongen var slut, tyvärr i förtid p.g.a Covid19, hamna man på en tredje plats i tabellen 

vilket från början ej gav en biljett till div 3. Men efter avhopp från andra lag blev vi erbjudna en vakant 

plats i div 3 som vi sedermera tackade ja till.  

 Knatte

Vårt knattelag bestående av ca 30 barn har under året utvecklats och gjort fina framsteg tack vare våra 

duktiga ledare Martin, Michael och Thilda där vill passa på att tacka Martin och Michael för deras 

arbete då de tyvärr meddelat att de ej fortsätter kommande säsong. Positivt är att vi har ökat i antal 

under året där fler flickor har anslutit till laget.  

 Oldboys

Oldboys har tränat på under söndagskvällarna och där har det varit bra med folk under hela året. 
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Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av ordförande Robert Pitula, kassör Piotr Pitula, ledamot Mikael 

Jönsson samt suppleant Jimmy Jeonander fd Jonsson. 

Ekonomin har varit under kontroll hela året och är stabil.  

Styrelsen har under året reviderat sin policy och verksamhetsidé, de finns att läsa på vår hemsida under 

fliken ”föreningsinformation” och ”Klubben”.

Vårt samarbete med returpack har fortsatt under året och har återigen skötts på ett mycket fint sätt av 

Tommy Björk. Detta är vi mycket tacksamma för! 

Under hösten hade vi sportlovsaktivitet där barn och ungdomar fick komma och testa på innebandy genom 

prickskytte, speedshooting och vanligt spel. Detta var mycket lyckat och förhoppningsvis kommer detta 

mynna ut i att fler barn och ungdomar vill spela innebandy hos oss. 

Under våren har vi haft provträningar för ett damlag vilket också blev väldigt lyckat och resulterade i att vi 

till kommande säsong kommer ha ett damlag i spel.  

Vi har också under våren inlett ett samarbete med Åstorp/Kvidinge IBS gällande ett gemensamt DJ JAS lag 

där spelare från vårt nystartade damlag kommer att spela.  

Vår kioskverksamhet har i år bedrivits i samarbete med Sannes smått och gott. Detta har varit ett mycket 

bra samarbete med ett bra utbud i kiosken där Sanne alltid sprider glädje.  Samarbetet kommer fortsätta 

kommande år också.  

Under 2019 firade föreningen 30 år med en jubileumsmatch där hallen i stort sett var full. Det blev även 

utdelning av Åbys vandringspris som detta år gick till Liam Manninen. Efter matchen avslutades kvällen 

med en trevlig middag.  

 

Avslutningsvis ser vi framemot ett ännu bättre och starkare verksamhetsår där Åby IBK utvecklas i rätt 

riktning!  

 

Åby IBKs styrelse genom Jimmy Jeonander fd Jonsson

 

 


