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Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret
haft 12 protokollförda möten.

Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande personer:			
		
• Jonas Brandt, ordförande
• Richard Mauritsson, ekonomiansvarig och
vice ordförande
• Karin Holm, sekreterare
• Pernilla Hed Nilsson, ledamot
• Magnus Hammarstedt, ledamot
• Emma Åstrand, ledamot
• Mattias Lundin, ledamot
Richard Mauritsson har representerat H43 Lund vid
Handbollsnätverket.
Styrelsen har varit representerat vid möten och
konferenser med Skånes Handbollförbund, Lunds
kommun och andra organisationer.

Revisor
Lekmannarevisor Jack Larsson

Valberedning
Theodor Sandström, sammankallande, och Peter
Bergh.

Utmärkelser

Medlemsantal
Under säsongen 2017/18 hade vi 993 medlemmar.

Ekonomi
Under den gångna säsongen har vi under våren upplevt det väldigt tungt ekonomiskt.
Vi valde att satsa för första gången sedan 2015 och
tyvärr så gick inte det riktigt vår väg. Det är två
huvudanledningar till det svaga resultatet: mindre
bidrag och byte av klädmärke. Med det sammanräknat
får vi denna säsong en stor förlust.
Bidrag ifrån såväl stat och kommun har varit lägre
än förväntat och vad vi budgeterat. Dessutom har
lönebidragen varit lägre och därmed en minskad
intäkt än planerat. Effekten av detta är 417 000 kronor
i lägre intäkter.
Vi valde inför denna säsong att byta klädmärke från
Select till Hummel, något som vi tror kommer att
skapa stora mervärden för klubben. Ett nytt klädavtal
och byte till Hummel är positivt på både kort och
medellång sikt. Däremot har bytet medfört större
kläd- och materialinköp än budgeterat. Alla byten
ger oss också kostsamma tryck på kläderna, som
tär på de sponsorintäkter som H43 lyckats erhålla.
Effekten finansiellt för säsongen är 279 000 kronor
högre klädinköp samt 122 000 kronor i nya tryckkostnader än vad som fanns i vår budget.
Styrelsen har arbetet hårt för att klara av likviditeten
under de senaste månaderna och nu satt in olika
besparingsåtgärder för att säkra en sund budget
för 2018/2019. Styrelsen vill fortsatt investera i
utvecklingen av föreningen men kommer att säkra
med stor disciplin och kontroll på såväl intäkt som
utgiftssidan under säsongen 2018/2019.

Bengt BP Persson stipendiefond - Tillkännages på
årsmötet

Kansliet
Kansliet har har varit bemannat av Tina Lundstedt
och Mats Andersson. Utöver nämnda personer har
Magnus Ramneskog arbetat deltid och flera frivilliga
som har ställt upp - ingen nämnd ingen glömd.
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Barn- &
ungdomskommittén
Som ett stöd för våra ungdomsledare har barn och
ungdomskommittén (UK) lett ungdomsverksamheten. Alla lag som är 14 år (B2) och yngre ingår i
barn och ungdomskommitténs verksamhetsområde.
Deras ansvar är att tillsätta ledare, bevaka frågor
som berör åldersgruppen, föra fram information
både upp till styrelsen och ut till alla aktiva ledare.
De är också sammankallande till våra ungdomsledarmöten. Dessa möten är minst fyra gånger per
säsong.
Säsongen 2017-18 har barn och ungdomskommitté
bestått av:
• Mats Andersson, sammankallande
• Erling Nilsson
• Johan Kåredahl
• Matti Sutinen
• Andrea Unger Grundelius

Ledarförsörjning
De viktigaste resurserna i vår ungdomsverksamhet
är ledarna. Vi har under den gångna säsongen haft
varierande bemanning av ledare/tränare. Somliga
trupper har haft ett flertal ledare/tränare medan
andra har behövt lite fler resurser. Det är en stor
utmaning för oss att rekrytera och utbilda ledare/
tränare för att möta vår växande verksamhet. Vi
måste alla känna ett ansvar så att vi erbjuder barn
och ungdomar en meningsfull fritid under ledning av
duktiga och engagerade ledare.
Att hitta lämpliga ledare är ett ständigt pågående
arbete som ska prioriteras i verksamheten.
Varje ledare/tränare får gå kurser/utbildningar utifrån
sin egen ambitionsnivå. H43s övergripande mål är
att minst en ledare i varje trupp ska genomfört
Baskurs eller TS-utbildning, beroende på åldergrupp
de verkar inom. Vi ser gärna att fler anmäler sig
till alla de olika kurser/utbildningar som vi erbjuder
genom SISU och Skånes HF.

• Ola Dahlborg
• Zoran Roganonovic
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Sportkommitté
I H43 Lunds sportkommitté ingår följande:
• Emma Åstrand
• Mats Andersson
• Zoran Roganovic
• Niklas Harris
• Jonas Brandt
• Richard Mauritsson
• Pernilla Hed Nilsson
De har som uppgift att ta ansvar för de övergripande
riktlinjerna för klubbens sportsliga utveckling och
inriktning samt att tillsätta tränare för A-ungdom
och äldre.

Lag och serier
Stödfunktioner för lag som är
A-ungdom och äldre.
Denna säsong har vi haft följande stödfunktioner:
• Zoran Roganovic, teknik
• Therse Wallter, mental tränare
• Mikael Salomonsson, målvaktstränare
• Pontus Ingesson, fysioterapeut och fystränare.
Denna satsning har varit möjlig genom stöd från
våra sponsorer Climat80 och familjen Uddenäs.

Damer A
Vårt damlag har under säsongen spelat i division 2
södra. Damerna var ett topplag och slutade trea
efter Kävlinge HK och HK Malmö Dalhem. Allt avgjordes i sista matchen mot HK Malmö. Tyvärr gick
det inte hela vägen, trots mycket slit och kämpartakter. Tyvärr drog HK Malmö vinstlotten och fick
därmed kvalplatsen till div 1.

Herrar A
Förra säsongens satsning infriades, vilket gjorde att
vi denna säsong spelat i division 2. Hela säsongen
avslutades med stor spänning och allt avgjordes in i

4		

det sista, även för herrarna. Genom att komma trea
i serien blev det kval till division 1. Första kvalomgången vann de mot IFK Skövdes reservlag. Sedan
spelade herrarna mot Kroppskultur och tyvärr blev
det två raka förluster vilket gör att de nästa säsong
spelar i divison två.

Barn-, ungdoms- och juniorlag
Säsongen har inneburit en fortsatt utveckling
för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Tillströmningen av nya barn till våra bollskolor har
fortsatt och våra ungdomsledare har återigen gjort
ett fantastiskt arbete i våra idrottshallar.
Utvecklingsmässigt och sportsligt har vi också
upplevt en säsong fylld med många träningar och
matcher i seriespel samt mycket spel och umgänge i
diverse turneringar och cuper.
Cirka 700 aktiva barn, ungdomar och juniorlag
som under säsongen 2017/18 ställt upp med 57 lag
i seriespel. Totalt har de genomfört drygt 2600
matcher.
H43 Lund har under verksamhetsåret varit väl
representerade med sportsliga framgångar i många
turneringar runt om i Sverige. Som exempel kan
nämnas Lundaspelen, Påskacupen, Skadevi Cup, Åhus
Beachhandbollsfestival, Bohus Cup, Irsta Blixten,
Göteborgs cup, Aranäs Open, Partille Cup, Potatiscupen, Malmöspelen och OV Beachhandboll.

USM
Många av våra lag tog sig långt under USM 17/18 och
det var Flickor B, Damjuniorerna och Pojkar A som
lyckades att komma hela vägen till steg 5 och finalen
i Malmö. Pojkar A kom på en 6e plats, flickor B kom
till final och tog silver och våra damjuniorer tog sig
hela vägen fram till guldmedalj.

Blue Kids
Vi har bedrivit bollskolor för de yngsta barnen
på olika platser i Lunds Kommun. Våra bollskolor
behåller sin popularitet och har vid många tillfällen
kryllat av barn i aktivitet. Innan jul fick våra lag
delta i vår egen Cellavision Cup där andra lag också
deltog och säsongen avslutades med en turnering,
Kraftringen Cup. På båda cuperna deltog många
barn från vår egen bollskoleverksamhet.
H43 Lund handbollsförening

Idrottscamp
Även sommaren 2017 arrangerade H43 Lund
idrottscamper under sommarlovet för barn i
åldern 7-12 år på Norra Fäladen och Stadsparken/IH.
Totalt deltog nästan 200 barn i Lunds största
idrottscamp. Emmy och Anna Malmqvist var projektledare före, under och efter idrottscamperna
och assisterades av ett 10-tal idrottspraktikanter
från flick- och pojk/juniorlagen.
Flera gästtränare lyfte också campens innehåll.
Vi tackar företagssponsorer, Lunds kommun och
Skånes Idrottsförbund som bidrog med projektpengar. Vårt kansli stöttade verksamheten administrativt. Idrottscamperna har etablerats som ett
begrepp i Lund och fortsätter även 2018.

Föreningsdomare
Även denna säsong har Cecilia Wennerholm varit
ansvarig för domartillsättningen. Sedan Cecilia tog
över ansvaret har tillsättningen fungerat utmärkt
och våra föreningsdomare är nöjda med arbetet. Till
vår stora glädje forsätter Cecilia med sitt uppdrag
även säsongen 2018/19 då vi har som ambition att
hitta fler utbildningar/träffar som kan öka kunskapen och intresset för domarrollen. Vi som förening
vill inte tappa de spelare som kanske inte vill satsa
fullt ut och då kan domarrollen vara en möjlig väg.

Utbildning
Alla föräldrar och ledare får kostnadsfritt gå
funktionärsutbildningen som är tre timmar inför
uppstarten. Från det året laget är juniorer måste vi
tillsätta distriktsfunktionär på matcherna. Även här
sker tillsättningen endast genom frivilliga föräldrar
som genomgått utbildningen. I yngre åldrar krävs
det endast föreningsfunktionär eller ingen utbildning
alls.		
Under våren 2017 har vi erbjudit vid fyra olika
tillfällen öppna träningar. I år har Zoran Roganovic,
Anders Jönsson, Mikael Salomonsson och Pontus
Ingesson delat med sig av erfarenheter till våra
tränare. Dessa tillfällen har varit välbesökta och
uppskattade av våra tränare/ledare.
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Utöver detta har flera ledare gått eller påbörjat
Tränarskola 1 och 2 samt även anmält sig till olika
fristående utbildningar som SkåneIdrotten arrangerat.
Styrelsen forsätter sitt mål med att öka intresset för
utbildningar.

Slutord
Som ungdomsförening är H43 Lund en av Sveriges
absolut starkaste. Vi hade som tidigare nämnts tre
lag i USM-slutspelet och klubben tog sitt allra första
SM-guld på damjuniorsidan med en i det närmaste
bragdartad insats. En stor utmaning är att behålla
duktiga juniorspelare till seniornivån och den satsning som vi har gjort på dessa åldersklasser ska
fortsätta så att vi även framöver är ett attraktivt
sportsligt alternativ till föreningar med representationslag på en högre nivå. Samtidigt är det en utmaning att skapa rätt miljö för alla spelare, individuellt
och lagmässigt. Denna utmaning är såklart av både
ekonomisk och organisatorisk karaktär.
Vi har många ambitiösa ledare och spelare i våra led
och det är den grund som föreningen vilar på.
Under kommande säsong är det ytterst viktigt att
vår nyrekrytering i våra bollskolor fungerar på allra
bästa sätt och att vi även fortsättningsvis utvecklar
och förvaltar vårt Blue Kids-koncept. En välorganiserad
och välförbereddd start på säsongen ger många nya
barn till vår verksamhet och dessutom skapar det
en kontinuitet som är viktig att bibehålla.
Under kommande säsong är det också ett väsentligt
fokusområde att klubbens ekonomi stabiliseras och
kontinuerligt följs upp. Det kommer att innebära
besparingar och en betydligt ökad ekonomisk kontroll
och uppföljning. Samtidigt vill vi poängtera att vi
även fortsättningsvis ämnar fullfölja satsningen på att
rätt resurser ska tillföras våra lag och grupper så att
en sportslig utveckling säkerställs.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet
att leda och förvalta det stora värde som finns i
H43 Lund.
Styrelsen vill också tacka alla spelare, ledare,
samarbetspartners och sponsorer för ett gott
samarbete under det gångna verksamhetsåret.
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Resultatrapport

H43 LUND HF

Perioden 2017-05-01 - 2018-04-30

Datum 18-05-28 Sida 1
Vald period

Procent

Ackumulerat

Procent

44 920,00
598 250,00
38 075,00
18 500,00

1,0
13,7
0,9
0,4

44 920,00
598 250,00
38 075,00
18 500,00

1,0
13,7
0,9
0,4

861 600,00
381 320,00
-58 719,00
50 000,00
76 422,00
1 310 623,00

19,7
8,7
-1,3
1,1
1,7
30,0

861 600,00
381 320,00
-58 719,00
50 000,00
76 422,00
1 310 623,00

19,7
8,7
-1,3
1,1
1,7
30,0

Lotteri/bingo/andra aktivitete
3320 Bingolotto - Svenska spel
3350 Bingo egna eller allians
3370 Klubbenergi
3380 SPONSORHUSET
Lotteri/bingo/andra aktivitete

10 526,00
172 936,00
600,00
806,13
184 868,13

0,2
4,0
0,0
0,0
4,2

10 526,00
172 936,00
600,00
806,13
184 868,13

0,2
4,0
0,0
0,0
4,2

Försäljningsintäkter
3510 Kiosk-/serveringsintäkter
3550 Försälj souvenirer
3590 "Böter"
Försäljningsintäkter

11 539,00
12 653,00
900,00
25 092,00

0,3
0,3
0,0
0,6

11 539,00
12 653,00
900,00
25 092,00

0,3
0,3
0,0
0,6

3700 Öresutjämning
3740 Idrottslyftet

-17,81
27 099,42

0,0
0,6

-17,81
27 099,42

0,0
0,6

Erhållna bidrag, gåvor, stipen
3810 Kommunala bidrag
3820 Statliga bidrag
3850 Bidrag för arbetskraft
3860 Erhållna gåvor/donationer
3870 Erhållna stipendier/fonder
3880 Övriga bidrag
3881 Sålda tjänster
3890 Medlemsavgifter
Erhållna bidrag, gåvor, stipen

687 080,00
501 170,00
195 418,00
110 673,17
3 000,00
130 000,00
26 000,00
470 600,00
2 123 941,17

15,7
11,5
4,5
2,5
0,1
3,0
0,6
10,8
48,6

687 080,00
501 170,00
195 418,00
110 673,17
3 000,00
130 000,00
26 000,00
470 600,00
2 123 941,17

15,7
11,5
4,5
2,5
0,1
3,0
0,6
10,8
48,6

Kostn tävling/match/träning
4024 Överg.ers. idrottsutövare
4028 Tillstånd/förbundsavgifter
4032 Resor
4061 Funktionärskostnader
4062 tränarersättning
4065 Cupavgifter
4066 USM
4070 Sverige/skånelaget
4071 Riksläger
4081 Kläder
4082 Bollar
4083 Klister
4084 Matrialkostnader
4085 Presentkort Stadium
4086 Tryck Stadium
4097 Herrar A
4098 Övriga lag kostnader
4099 Övriga spelar kostnader
Tävling/match/träning

-14 000,00
-171 900,00
-74 494,00
-282 668,00
-36 610,00
-6 362,00
-241 138,75
-14 300,00
-5 200,00
-451 656,00
-45 728,00
-19 386,00
-53 169,00
-28 800,00
-212 088,00
-38 984,00
-83 154,00
-1 400,00
-1 781 037,75

-0,3
-3,9
-1,7
-6,5
-0,8
-0,1
-5,5
-0,3
-0,1
-10,3
-1,0
-0,4
-1,2
-0,7
-4,9
-0,9
-1,9
0,0
-40,7

-14 000,00
-171 900,00
-74 494,00
-282 668,00
-36 610,00
-6 362,00
-241 138,75
-14 300,00
-5 200,00
-451 656,00
-45 728,00
-19 386,00
-53 169,00
-28 800,00
-212 088,00
-38 984,00
-83 154,00
-1 400,00
-1 781 037,75

-0,3
-3,9
-1,7
-6,5
-0,8
-0,1
-5,5
-0,3
-0,1
-10,3
-1,0
-0,4
-1,2
-0,7
-4,9
-0,9
-1,9
0,0
-40,7

-368 821,00
-1 354,00
-370 175,00

-8,4
0,0
-8,5

-368 821,00
-1 354,00
-370 175,00

-8,4
0,0
-8,5

-625,00
-625,00

0,0
0,0

-625,00
-625,00

0,0
0,0

3024
3055
3069
3149

Övergångsers idrottsutövare
Träningsavgifter
Övriga intäkter
Lundaspelen

Sponsorer/reklam
3210 Sponsorintäkter
3211 Stadium indirekt
3212 Select indirekt
3213 Hummel indirekt
3214 Hummel-S indirekt
Sponsorer/reklam

Kost idrottsarr./idrottsskolor
4158 Plan-/hallhyror
4161 Funktionärskostnader
Kost idrottsarr./idrottsskolor
Kost sponsorer/reklam
4210 Sponsorkostnader
Kost sponsorer/reklam
Inköp varor försäljning
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Resultatrapport

H43 LUND HF

Perioden 2017-05-01 - 2018-04-30

Datum 18-05-28 Sida 2
Vald period

Procent

Ackumulerat

Procent

-6 893,00

-0,2

-6 893,00

-0,2

Lokalkostnader förhyrda
5010 Lokalhyra
5060 Städning renhållning
5070 Reparation underhåll lokaler
Lokalkostnader förhyrda

-162 000,00
-16 475,00
-4 961,00
-183 436,00

-3,7
-0,4
-0,1
-4,2

-162 000,00
-16 475,00
-4 961,00
-183 436,00

-3,7
-0,4
-0,1
-4,2

5420
6070
6090
6211
6212
6230
6250
6310
6460
6550
6570
6800
7210
7230
7285
7331
7390
7410
7512
7610

-18 871,00
-2 936,00
4 628,80
-20 102,00
-19 605,00
-32 800,00
-1 159,00
-5 412,00
-1 290,00
-102 011,00
-3 362,00
-13 800,00
-919 088,00
-702 000,00
-4 800,00
-31 071,60
-8 660,70
-57 507,00
-489 421,71
-131 914,00

-0,4
-0,1
0,1
-0,5
-0,4
-0,8
0,0
-0,1
0,0
-2,3
-0,1
-0,3
-21,0
-16,1
-0,1
-0,7
-0,2
-1,3
-11,2
-3,0

-18 871,00
-2 936,00
4 628,80
-20 102,00
-19 605,00
-32 800,00
-1 159,00
-5 412,00
-1 290,00
-102 011,00
-3 362,00
-13 800,00
-919 088,00
-702 000,00
-4 800,00
-31 071,60
-8 660,70
-57 507,00
-489 421,71
-131 914,00

-0,4
-0,1
0,1
-0,5
-0,4
-0,8
0,0
-0,1
0,0
-2,3
-0,1
-0,3
-21,0
-16,1
-0,1
-0,7
-0,2
-1,3
-11,2
-3,0

Övr ränteintäkter o.dyl.
8330 Skattekostnader
Övr ränteintäkter o.dyl.

-625,00
-625,00

0,0
0,0

-625,00
-625,00

0,0
0,0

Räntekostnader o.dyl
8490 Övr finansiella kostnader
Räntekostnader o.dyl

-187,01
-187,01

0,0
0,0

-187,01
-187,01

0,0
0,0

-532 810,06

-12,2

-532 810,06

-12,2

4550 Inköp souvenirer
Inköp varor försäljning

Dataprogram
Representation/uppvaktningar
Övr föreningskostnader
Telefon
KOPIERINGSMASKIN
Datakommunikation
Porto
Försäkringar
Sammanträdeskostnader
Konsultarvoden
Bankkostnader
Föreläsare
Löner tjänstemän
Lön tränare
Semestertillägg 0,8%
Bilsersättning,skattefri
Övr kostnadsers, naturaförmån
Pensionsförsäkringar
socialt - 1984
Utbildning

Beräknat resultat

-6 893,00

-0,2

-6 893,00

-0,2

Verifikationsnummer: 1 - 1046
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Balansrapport
Perioden 2017-05-01 - 2018-04-30

H43 LUND HF
Belopp Kr

Datum 18-05-28 Sida 1
IB

Förändring

UB

28 980,00
0,00
28 980,00

4 419,00
26 808,60
31 227,60

33 399,00
26 808,60
60 207,60

-66 142,00
-2 990,00
104 095,00
73 364,00
0,00
0,00
108 327,00

5 000,00
-32 036,00
22 481,00
-73 364,00
50 000,00
76 422,00
48 503,00

-61 142,00
-35 026,00
126 576,00
0,00
50 000,00
76 422,00
156 830,00

-7 258,00
-7 258,00

817,00
817,00

-6 441,00
-6 441,00

Kassa och bank
1910 Kassa
1912 Herrar A
1930 Placeringskonto
1940 Sparbanken Skåne
1943 BP:s Fond
Summa kassa och bank

3 426,00
73 220,00
100 029,01
6 780,39
68 942,00
252 397,40

-2 712,00
-46 600,00
-100 000,00
23 923,92
-68 826,83
-194 214,91

714,00
26 620,00
29,01
30 704,31
115,17
58 182,49

SUMMA TILLGÅNGAR

382 446,40

-113 667,31

268 779,09

-96 513,90
-110 956,50
-207 470,40

0,00
0,00
0,00

-96 513,90
-110 956,50
-207 470,40

Långfristiga skulder
2370 Lån från medlemmar
Summa Långfristiga skulder

0,00
0,00

-50 000,00
-50 000,00

-50 000,00
-50 000,00

Leverantörsskulder & övriga
2440 Leverantörsskulder
Summa Leverantörsskulder

-19 774,00
-19 774,00

-344 965,75
-344 965,75

-364 739,75
-364 739,75

-5 600,00
-5 600,00

1 600,00
1 600,00

-4 000,00
-4 000,00

0,00
0,00
0,00

-30 228,00
-41 851,00
-72 079,00

-30 228,00
-41 851,00
-72 079,00

Uppl kostn & förutbet intäkter
2900 Upplupna kost/förutbet intäkt
2990 Övr upplup kost/förutbet int
Summa Uppl kostn & förutb int

-160 000,00
10 398,00
-149 602,00

41 200,00
5 102,00
46 302,00

-118 800,00
15 500,00
-103 300,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

-382 446,40

-419 142,75

-801 589,15

0,00

-532 810,06

-532 810,06

Kundfordringar

1510 Kundfordringar
1599 Sommarcamp
Summa kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
1600 Bengt BP Persson
1611 Reseförskott
1683 Stadium
1684 Select
1685 Hummel - hummel
1686 Hummel - Stadium
Övriga kortfristiga fordringar
Förutb.kostn och uppl intäkter
1701 OBS-Konto
Summa förutb kostn / uppl int

Eget kapital
2060 Eget kapital
2068 Resultat föregående år
Summa Eget kapital

Moms, särskilda punktskatter
2660 Reklamskatt
Summa moms, särskilda punktska
Personalens skatter och löneav
2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade soc avgifter
Summa personalskatter o löneav

Beräknat resultat

Verifikationsnummer: 1 - 1046
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H43 Lund handbollsförening

H 43 Lund handbollsförening
Sparbanken Skåne Arena
Stattenavägen 25
222 28 Lund
KONTAKT
Tel 046-5900331
E-post info@h43lund.se

H43 Lund handbollsförening 				
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