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Revisor
Niclas Kristensson

Medlemmar
Under verksamhetsåret har GRIFFINS haft 236 medlemmar, varav 52 kvinnor och 184 män.
En trend vi haft är att ungdomsverksamheten fortsatt växa under året som gått. Detta till följd av ett stort
engagemang från föräldrar och ledare i våra yngre lag. Detta följer den långsiktiga satsning som föreningen satt
upp för att säkra tillväxt och framtida framgångar för vår seniorverksamhet.
Under 2018 har Limhamn Griffins fyllt 30 år och det har firats med flera event. Under våren hade föreningen en
ett 30 års event för hela föreningen i samband med match.
Under hösten har en veterangrupp haft ett veteranevent för att samla gamla medlemma i syfte att få igång dom
som en gång lämnat sporten.
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Föreningsutveckling
Under året har föreningen fortsatt sin utveckling med organisationen. I samarbete med Södra Svenska
Amerikansk Fotbollsförbund, Malmö Kommun, RF Skåne och SISU Skåne har man analyserat och arbetat fram en
plan för hur Griffins och amerikansk fotboll ska utvecklas i Limhamn Griffins närområde fram tills 2020.

Styrelsearbete
Styrelsen har haft 12 (inklusive konstituerande) protokollförda möten sedan årsmötet i november 2017.
Styrelsen har under året arbetat hårt med att skapa en finansiell balans i föreningen samtidigt som man fortsatt
utveckla organisationen. Med fokus på det strategiska arbetet på kort och lång sikt har man också stöttat upp i
den operativa verksamheten i kommittéerna och i det dagliga arbetet.
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Kansli
Griffins har under året haft en anställd personal på kansliet. Tjänsten har varit på 50% dagtid på måndag, tisdag
och torsdag. På onsdagar har kansliet varit bemannat kvällstid för att kunna möte verksamheten på Hästhagens
IP.
Griffins har fortsatt utveckla sin verksamhet i anslutning till kanslibyggnaden. Målsättning har varit att kunna
skapa en närmare föreningskänsla mellan alla grupper i föreningen.

Griffins juniorer
Griffins ungdom har under året fortsatt bygga på sin tränarutvecklingsstrategi. Där tränare under året
tillsammans med den ungdomsansvarige tagit fram en mall för hur målbilden vid tränarrekrytering och
stabsammansättning bör hanteras.
I landslagssammanhang har Griffins varit väl representerade på ungdomssidan. I ungdomslandslaget har vi haft
två tränare och fem spelare representerade. I juniorlandslaget har vi haft en tränare och fyra spelare
representerade.

U9
U9 har under året fortsatt bygga på sin verksamhet. Laget har tränat tillsammans med Griffins U11-lag.
Bollek är lagets huvudverksamhet.

U11
U11 (PeeWee) stort fokus är att lära spelarna grunder i sporten, lagverksamhet, laganda, grundvärderingar och
att trivas med gruppen. Man har under året deltagit i flera arrangerade turneringar både i Södra SAFF och i
Danmark. Laget har deltagit i Dukes Turney.

U13
U13 (PeeWee) stort fokus är att lära spelarna grunder i sporten, lagverksamhet, laganda, grundvärderingar och
att trivas med gruppen. Man har under året deltagit i flera arrangerade Jamborees både i Södra SAFF och i
Danmark. Laget har deltagit i Dukes Turney.

U15
U15 har under säsongen spelat i Danmarks u16-serie. Under året har laget deltagit i Jamborees arrangerade av
Södra SAFF. Laget har deltagit i Dukes Turney och spelat tillsammans med Borås Rhinos och Jönköping Spartans.

U17
U17 har under säsongen spelat i Danmarks U19-serie. Laget har deltagit i Dukes Turney.
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Griffins Elit
Senior Dam
Damernas seniorlag har under året spelat i Sveriges hösta serie, Superserien Dam södra. Under 2018 spelade man
tillsammans med Kristianstad Predators och en av hemmamatcherna spelades i Kristianstad. Sammanlagt
spelades 8 matcher och Griffins vann 2 av dessa. Griffins slutade på en fjärde plats i Södra gruppen.

Senior Herr
Herrarnas seniorlag har under 2018 spelat i division 1 södra. Laget fick under säsongen förstärkning av spelare
som haft speluppehåll. Man spelade sammanlagt 6 matcher i grundserien, vann 4 av dessa och gick vidare till
slutspel. Laget visade stor uppslutning och i första slutspelsmatchen (wild card omgång) vann Griffins över
Kristianstad Predators med föll i kvartsfinalen mot Karlskoga Wolves.

Flagg
Under 2018 har laget spelat i den danska serien. Man spelade sammanlagt 16 matcher och vann en.

Träning
•
•
•

Under 2017 har GRIFFINS lag haft styrketräning i eget gym på Hästhagen.
Inomhusträningen har under året varit förlagd till Kombihallen på Stadium området
Utomhusträningen har ägt rum på Hästhagens IP och på för- och eftersäsong på Mariedals IP. Träning för
samtliga lag har under året skett minst 2 ggr/vecka.

Tävling
Domaruppdrag
Domarutbildning har genomförts under året. GRIFFINS har under året inte kunnat fullfölja sina domaruppdrag pga
av för få domare i föreningen.

Utbildning
Under 2018 har Griffins i samarbete med SSAFF och SISU Skåne arbetat fram en utbildningsplan som stäcker sig
till och med 2020.
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Kommunikation
Under 2018 har styrelsen fokuserat på att analysera nyckelfaktorer för effektiv kommunikation. 2 personer i
styrelsen har ansvarat för att plocka fram en strategi i strävan att kommunicera rätt information till rätt person
via rätt kanal på rätt tid. Detta har visat sig som en stor utmaning och visat på ett behov av ytterligare resurser
inom organisationen. Ett flertal personer har under året hjälp till med våra officiella kanaler hemsida, Facebook,
Twitter och Instagram. Ytterligare behov har setts med Snapchat, Whatsup och andra social media kanaler.
Erfarenhet under året ger ett behov av nya tag med fler resurser och nya rutiner i verksamheten.

Marknad
Försäljning
Under 2018 har försäljning av profil setts över och marknadsgruppen har omarbetat beställnings och
försäljningsrutinerna. Man har under året kunnat beställa kläder vid ett flertal tillfällen på träningar och andra
event. Ny kollektion och nya produkter har plockats fram med jämna mellanrum.

Samarbetspartners
Föreningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla Griffins partnerplattform Purple Network. Styrelsen
har sett det som en framgångsfaktor att knyta upp många små företag för att få ett bredare nätverk. En tydlig
trend man märker är att företag vill kopplas mot föreningar med CSR medvetande och där man jobbar på bred
front med integration, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Arrangemang
•
•
•

På föreningens hemmamatcher så har en kiosk och grill hållits öppen av engagerade föräldrar, man har då
bl.a. serverat Limhamn Griffins berömda Griffinsburgare.
Under hemmamatcherna har man även haft försäljning av Limhamn Griffins profilkläder.
Föreningens spelare och föräldrar har under året arbetat och bemannat garderoberna på Malmö Arena i
Limhamn Griffins regi, visat upp sporten på olika skolor och varit med på Olympic Day i Malmö.

Övriga aktiviteter under året
Griffins har tillsammans med Malmö idrottsgymnasium etablerat ett NIU i Malmö. Under året har planering sket i
samråd med Malmö Idrotts Gymnasium (MIG) och Malmö Kommun för att kunna skapa rätt förutsättningar. Den
idrottspecifika verksamheten kommer att ske på Hästhagens IP.
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Ekonomi
Årets resultat och ekonomiska ställning
(Jämförelsetal för föregående verksamhetsår baseras på 10 kalendermånader, då föreningen har övergått till
brutet räkenskapsår med start 2017.11.01).
Limhamn Griffins genomgick under det senaste verksamhetsåret en remarkabel resa för att återhämta ett
negativt eget kapital som ansamlats från flertal tidigare verksamhetsår. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv har
föreningens medlemma bidragit till en heroisk insats i den bemärkelsen att ekonomin vänt till det positiva- såväl
resultatmässigt som föreningens egna kapital.
Resultatet hänförligt till årets verksamhet uppgick till 280 734 kr. Det egna kapitalet har emellertid under året
belastats med -154 672 kr från poster hänförliga till tidigare verksamhetsår (160 002 kr negativt och 5 330 kr
positivt). Dessa poster har inte bokförts mot årets resultaträkning utan bokfördes direkt mot det egna kapitalet.
Anledningen till det är att styrelsen vill ge en rättvisande bild av resultatet från den verksamhet som faktiskt
härleds till det senaste verksamhetsåret. Inklusive poster som härrör från tidigare verksamhetsår blev det totala
överskottet 126 062 kr.
Vid ingången av verksamhetsåret uppgick det egna kapitalet till -114 380 kr. Under året har det egna kapitalet,
exklusive årets resultat, minskat med ytterligare 154 672 kr som nämnts ovan. Totalt eget balanserat kapital
uppgår således vid årets slut till -269 052 kr. Årets resultat blev 280 734 kr, vilket innebär att totalt utgående eget
kapital är vänt till ett positivt värde, 11 682 kr.
Intäkterna ökade med 44% jämfört med föregående år (jämförelsetalen baseras på 10 kalendermånader). En stor
faktor stavas bidrag som ökat med cirka 178 000 kr jämfört med föregående år, samt arbetsrelaterade
sponsoruppdrag som uppgick till cirka 120 000 kr. Icke jobbrelaterade sponsorintäkter, dvs sponsoravtal med
näringsidkare, minskade avsevärt från cirka 75 000 kr året före till cirka 23 000 kr under året.
Kiosk- och grillförsäljning uppgick under året till cirka 40 000 kr, i linje med föregående år. Merchandiseförsäljning
uppgick under året till cirka 102 000 kr, en markant ökning från föregående års cirka 10 000 kr. Ett aktivt arbete
och engagemang från Marknadsgruppen var bidragande till utvecklingen.
Föreningens kostnader hänförliga till årets verksamhet minskade med 265 479 kr, eller 23%, från föregående år
och uppgick till 877 773 kr. Därutöver tillkommer som nämnts ovan kostnader om 160 002 kr hänförliga tidigare
verksamhetsår, vilket ökar de totala utgifterna till 1 037 775 kr. Detta motsvarar en minskning om 105 477 kr,
eller 9%, jämfört med föregående år.
Bland de förutbetalda kostnaderna återfinns en förskottsfaktura från Good Morning hotels avseende årsmöte och
bankett.
Likvida medel vid årets slut uppgår till cirka 40 000 kr.
Föreningens soliditet, dvs andelen eget kapital i förhållande till föreningens tillgångar, har återställts från
föregående års ”minusvärde” och uppgår vid årets slut till 13%.
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Leverantörsskulderna har minskat från cirka 154 000 kr till cirka 22 000 kr, bestående utav en faktura från BK Buss
avseende resekostnader. Denna faktura har betalats första dagen på det nya verksamhetsåret och föreningen
startar därmed verksamhetsåret 2018–2019 fri från skulder till externa leverantörer.
Vid slutet av förra verksamhetsåret hade föreningen kvar ett antal skulder till tidigare anställda spelare. De
skulderna, samt därtill hörande skatter och sociala avgifter, har betalats under året och föreningen har således
inga mer skulder av den typen.
Förutbetalda intäkter består utav inbetalningar avseende Women’s cup, Veterans Dinner samt bankett

Resultaträkning
Intäkter
Föreningsintäkter
Bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Föreningens kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Resultat

2017.11.01-2018.10.31

2017.01.01-2017.10.31

818 678
339 830
1 158 507

642 882
161 106
803 988

-724 573
-151 527
-1 673
-877 773

-986 178
-157 074
0
-1 143 252

280 734

-339 265
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Balansräkning
2018.10.31

2017.10.31

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter
Kassa och bank

0
11 675
0
38 075
40 552

0
23 433
20 674
0
61 055

Summa omsättningstillgångar

90 302

105 161

Summa tillgångar

90 302

105 161

-269 052
280 734

224 885
-339 265

Summa eget kapital

11 682

-114 380

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter

21 490
0
5 930
51 200

153 584
0
60 517
5 440

Summa kortfristiga skulder

78 620

219 541

Summa eget kapital och skulder

90 302

105 161

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
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Resultatrapporter verksamhet
Resultatrapport Dam
Kostnadsställe DAM
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Entréavgift Senior Dam
Transport Senior Dam
Medlemsavgift Senior Dam
Träningsavgift Senior Dam
Träningsavgift U17 Dam
Licensavgift Senior Dam
Licensavgift U17 Dam
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 182,50
6 270,00
2 600,00
20 100,00
5 140,00
12 500,00
600
49 392,50

3 939,25
1 127,19
5 066,44
54 458,94

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Match Senior Dam, Domare
Resekostnad serie Senior Dam
Träningsläger Junior/Dam
Serieavgift Senior Dam
Inköp av idrottskläder
Planhyra
Valutakursförluster
Summa kostnader

-16 878,50
-47 157,32
-1 397,24
-25 000,00
-12 100,00
-2 800,00
-108,29
-105 441,35

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-105 441,35

BERÄKNAT RESULTAT

-50 982,41
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Resultatrapport Flagg
Kostnadsställe FLAGG
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Medlemsavgift Flagg
Träningsavgift Flagg
Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

3 950,00
7 000,00
10 950,00

3 939,25
1 127,19
5 066,44
16 016,44

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Turneringsavgift Flagg
Summa kostnader

-500
-500

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-500

BERÄKNAT RESULTAT

15 516,44
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Resultatrapport Herr
Kostnadsställe HERR
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Entréavgift Senior Herr
Transport Senior Herr
Medlemsavgift Senior Herr
Träningsavgift Senior Herr
Licensavgift Senior Herr
Medlemsavgift U19 Herr/Dam
Träningsavgift U19 Herr
Licensavgift U19 Herr
Summa nettoomsättning

2 002,50
16 921,00
5 000,00
38 460,00
20 840,00
1 400,00
15 890,00
5 600,00
106 113,50

Övriga rörelseintäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Övriga ersättningar och intäkter
Summa övriga rörelseintäkter

7 878,50
2 254,38
10 000,00
20 132,88

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

126 246,38

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Match Senior Herr, Domare
Resekostnad serie Senior Herr
Serieavgift Senior Herr
Planhyra
Valutakursförluster
Summa kostnader

-13 313,50
-25 066,31
-32 000,00
-3 200,00
-353,63
-73 933,44

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-73 933,44

BERÄKNAT RESULTAT

52 312,94
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Resultatrapport U11
Kostnadsställe U11
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Anmälningsavgift U11
Medlemsavgift U11/U9 Herr/Dam
Träningsavgift U11 Herr
Licensavgift U11 Herr
Summa nettoomsättning

10 500,00
3 800,00
17 220,00
2 560,00
34 080,00

Övriga rörelseintäkter
Uthyrning utr U11 Herr
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga rörelseintäkter

1 500,00
15 757,00
4 508,76
21 765,76

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

55 845,76

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Turneringsavgift U11
Deltagaravgift U11
Resekostnad CUP U11
Träningsläger/Idrottsskola/anmälningsavgift U11
Summar kostnader

-2 000,00
-4 725,00
-6 582,62
-430,08
-13 737,70

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-13 737,70

BERÄKNAT RESULTAT

42 108,06
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Resultatrapport U13
Kostnadsställe U13
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Idrottsarrangemang/-cup U13 hemma Övriga intäkter
Anmälningsavgift U13
Medlemsavgift U13 Herr/Dam
Träningsavgift U13 Herr
Licensavgift U13 Herr
Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Uthyrning utr U13 Herr
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Övriga erhållna bidrag
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

4 355,00
58 400,00
4 800,00
29 480,00
3 840,00
100 875,00

5 500,00
15 757,00
4 508,76
19 691,00
45 456,76
146 331,76

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Turneringsavgift U13
Deltagaravgift U13
Resekostnad CUP U13
Mat U13
Träningsläger/Idrottsskola/anmälningsavgift U13
Licens U13
Träningsutrustning - football
Summa kostnader

-5 600,00
-49 560,00
-7 482,62
-2 007,42
-430,08
-7 540,00
-2 600,00
-75 220,12

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-75 220,12

BERÄKNAT RESULTAT

71 111,64
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Resultatrapport U15
Kostnadsställe U15
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Anmälningsavgift U15
Medlemsavgift U15 Herr/Dam
Träningsavgift U15 Herr
Licensavgift U15 Herr
Summa nettoomsättning

18 900,00
3 600,00
34 550,00
5 100,00
62 150,00

Övriga rörelseintäkter
Uthyrning utr U15 Herr
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga rörelseintäkter

500
15 757,00
4 508,76
20 765,76

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

82 915,76

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Match Serie U15, Domare
Resekostnad serie U15
Turneringsavgift U15
Deltagaravgift U15
Resekostnad CUP U15
Träningsläger/Idrottsskola/anmälningsavgift U15
Licens U15
Summa kostnader

-4 473,10
-2 060,00
-2 600,00
-9 610,00
-6 582,62
-430,07
-6 300,00
-32 055,79

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-32 055,79

BERÄKNAT RESULTAT

50 859,97
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Resultatrapport U17
Kostnadsställe U17
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Anmälningsavgift U17
Träningsläger/Anmälningsavgifter U17
Medlemsavgift U17 Her/Dam
Träningsavgift U17 Herr
Licensavgift U17 Herr
Sponsorintäkter
Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

29 400,00
3 400,00
4 800,00
61 100,00
7 200,00
10 000,00
115 900,00

15 757,00
4 508,76
20 265,76
136 165,76

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader
Match Serie U17, Domare
Turneringsavgift U17
Deltagaravgift U17
Resekostnad CUP U17
Träningsläger/Idrottsskola/anmälningsavgift U17
Licens U17
Nationella övergångar Ungdom
Planhyra
Summa kostnader

-6 210,50
-2 000,00
-14 825,00
-6 582,61
-11 526,94
-10 200,00
-800
-2 000,00
-54 145,05

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-54 145,05

BERÄKNAT RESULTAT

82 020,71
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Verksamhetsplan 2019
Styrelsens arbete
Griffins ska fortsätta att ha långsiktiga mål att etablera sig som den ledande amerikanska fotbollsföreningen i
Södra Sverige.
För att nå detta ska Griffins styrelse jobba med 5 huvuduppgifter;
- att utveckla en positiv kultur
- att utveckla en bred ungdomsverksamhet
- att utveckla en konkurrenskraftig elitsatsning
- framåtskridande föreningsutveckling
- finansiell stabilitet
En positiv kultur attraherar medlemmar i alla åldrar och ger en bas där alla åldersgrupper i föreningen.
Ungdomssatsningen ska ge en bas med egna spelare som fyller på i elitsatsningen samtidigt som en framgångsrik
elitklubb genererar publicitet och kännedom om Griffins.
En bred och etablerad elit skapar möjlighet att etablera en stark maktfaktor i kommunen, och i landets olika
idrottsorganisationer.
På detta och för att uppnå målen ska vi under 2018 fortsätta bygga ut, utbilda, bredda och effektivisera
föreningens organisation, rutiner och ramverk.
Samtidigt som tidigare mål uppnås ska föreningen öka kontrollen av sin ekonomi för att bli vinstgivande och
samtidigt öka omsättningen för att möta en växande organisation och verksamhet.
Övergripande insatser 2019
Under 2019 kommer Griffins att fortsätta lägga fokus på att skapa förutsättningar för att långsiktigt säkra
topplaceringar i dom serier och turneringar föreningens åldersgrupper ställer upp i. Amerikansk fotboll i Sverige
har stagnerat under senaste åren, främst inom ungdomsverksamheten. Med rätt insatser har Griffins alla
förutsättningar att lokalt konkurrera med handboll och ishockey.
Under året skall arbetet med att bredda ungdomsverksamheten fortsätta. Det skall vara enkelt och inte medföra
stora kostnader för ungdomar som vill prova på amerikansk fotboll. Ungdomsverksamhetens framgång är även
beroende av rekrytering av ledare och funktionärer.
Griffins skall vara en upplevelse
- För medlemmar
- För publik
- För sponsorer
- För sportintresserade
- För Malmöborna
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Griffins skall ha en sund och balanserad ekonomi
- Elitsatsningen skall över tid vara självförsörjande genom sponsorer och föreningsjobb.
- Ungdomsverksamheten genom medlemsavgifter, föreningsjobb och bidrag.
- 2019 skall sponsornätverket fokuseras och utvecklas. Purple Network, nätverkets namn ska
marknadsföras i föreningens kommunikationskanaler såsom FB och hemsida.
Griffins skall tillhöra toppen i Malmö
- Aktivt bearbeta lokalpress, Griffins skall naturligt vara en del i den lokala sportrapporteringen.
- Täta kontakter med kommunens förtroendevalda och tjänstemän för att ge våra spelare på alla nivåer
bästa möjliga förutsättningar att utöva sin sport.
Glädjedriven ideell organisation
- Griffins skall ses som en förebild. Styrelsen kommer under året att aktivt medverka i arbetet mot doping
och droger, samt att verka för gott sportsmannaskap och kamratskap.
- Föreningen skall ledas med delaktighet och transparens.
- Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att göra Griffins till en förening för alla.
- Föreningen ska erbjuda en positiv och utvecklande värdegrund.
Specialprojekt
Under 2019 kommer GRIFFINS att vara med att starta upp gymnasieprogrammet Malmö Idrottsgymnasium
inriktning Amerikansk Fotboll. Utbildningens idrottsmoment kommer att drivas av Limhamn Griffins på
Hästhagens Idrottsplats.

Föreningsutveckling
Under året kommer Limhamn Griffins att, tillsammans med resterande SSAFF planera in utbildningar för alla
grupper inom föreningen. Strävan är att alla ska kunna vidareutvecklas i den roll man har i föreningen. Detta
kommer att ske för spelare, lagledare, coacher, domare, organisationsledare och föräldrar/anhöriga. Med detta
kommer organisationen att fortsätta ses över för att hitta snabbare, effektivare och bättre sätt att jobba.

Griffins juniorer
Griffins kommer fortsätta sitt arbete med tränarutveckling och stabsättning. Tränarutvecklingen kommer bestå av
workshops, utbildningar och andra möten. Till våra staber kommer vi fortsätta bygga på den stabidén som byggts
under 2018.
Griffins har som målsättning att under året ha representation med lag inom följande åldersgrupper, vilket för år
2019:
U11
Under året ska U11 verksamheten fortsätta att etableras. Laget kommer deltaga i Södra amerikanska
fotbollsförbundets gemensamma Jamborees samt i andra turneringar anordnade i det danska amerikanska
förbundet. Laget har också som mål att delta på Dukes Tourney.
U13
Under året ska U13 verksamheten fortsätta att etableras. Laget kommer deltaga i Södra amerikanska
fotbollsförbundets gemensamma Jamborees samt i andra turneringar anordnade i det danska amerikanska
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förbundet. Laget har också som mål att delta på Dukes Tourney

U15
Under året ska U15 verksamheten fortsätta att etableras. Laget har som mål att deltaga i den Södra U15-serien
samt i de gemensamma Jamborees som anordnas av Södra amerikanska fotbollsförbundet. Laget har också som
mål att delta på Dukes Tourney.

U17
Under året har U17 som mål att fortsätta etableras. Laget har som mål delta i den Danska U19-serien. Laget har
också som mål att delta på Dukes Tourney.

Griffins Elit
GRIFFINS U19 kommer, pga spelarbrist inte att kunna ställa upp för seriespel. Detta kommer att kompenseras av
att dessa kommer att kunna ges möjlighet att spela i seniorernas verksamhet. De kommer även att delta i Div 1
spel för att fortsätta utvecklas.

Senior Dam
Damlaget med damspelare från 15 år och uppåt, kommer att delta i seriespel i nationell serie 2018.

Senior Herr
Herrlaget spelar 2019 i division 1 eller motsvarande under Superserien. Målsättningen under 2019 är att
återetablera en bred senior trupp med egna spelare och därigenom skapa förutsättningar för egna framtida
långsiktiga satsningar.

Flagg
Under 2019 ska laget fortsätta sin satsning i organiserad tävlingsverksamhet i serie. Som ett led i detta kommer
föreningen att organisera en kupp under året och därigenom skapa förutsättningar för att få ökad
tävlingsverksamhet i Malmö

Tävling
Domare
Föreningen behöver fylla förbundets krav på antalet domare i föreningen. Griffins kommer under 2019 att jobba
för att varje åldersgrupp tillgodoser med personal så att föreningen kan utbilda dessa. Målet bör vara att varje
åldersgrupp fyller sin pott av domare.

Streaming
Enligt kommunikationsplanen behöver Griffins synas mer hos dom som inte är aktiva i föreningen. Ett led i detta
är att ge alla möjligheten att se föreningens matcher via streaming. För att kunna göra detta kommer föreningen
att arbeta för att få hjälp med produktion och sändning av matcher.
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Utbildning
Limhamn Griffins har tillsammans med SSAFF plockat fram en utbildningsplan som man kommer att kunna
erbjuda föreningens alla medlemmar. Dom målgrupper som man kommer att jobba mot är:
•
•
•
•
•
•
•

Spelare
Lagledare
Coacher/Tränare
Föräldrar/anhöriga
Medicinsk personal
Domare
Styrelse/kommittéer/valberedning

Kommunikation
Under året kommer en kommunikationsstrategi för såväl interna och externa målgrupper att arbetas fram för att
få med hela verksamheten. Strategin kommer att implementeras hos alla åldersgrupper för att tillsammans
arbeta fram en aktivitetsplan.

Övriga målsättningar 2019
GRIFFINS skall uppfylla förbundets krav på antalet domare, samt deras domaruppdrag under året.
GRIFFINS skall arbeta för att ha representantskap både av spelare och tränare på landslagsnivå.
GRIFFINS skall arbeta för att alla tränare skall uppfylla förbundets tränarlicenskrav.
GRIFFINS ska implementera och förankra en sund värdegrund i hela sin verksamhet.
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