SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN
1 JULI 2000 - 30 JUNI 2001
Verksamheten 1 juli 2000 – 30 juni 2003
Under verksamhetsåren 2002-2003 har det varit bekymmer med att slutföra den ekonomiska
redovisningen huvudsakligen beroende på att Generalsekreteraren (GS) drabbats av sjukdom.
Detta var inte uppenbart förrän i slutet av verksamhetsåret då han blev tvingad att sjukskriva
sig. GS sjukskrivning och ohälsa har gjort det svårt för styrelsen att få färdigt årsredovisningen i
tid.
På grund av en mängd omständigheter har det också blivit konstaterat att den formella
revisionen för verksamhetsåren 2000-2001 samt 2001-2002 inte blivit färdigställd. Årsmötena
har godkänt årsredovisningarna – men revisionen har inte blivit gjord. Även detta beror på GS
arbetsbelastning och sjukdom. Styrelsen har inte varit uppmärksammad på detta. GS har i mer
än tio år skött sitt uppdrag och presenterat material klanderfritt och därmed har inte styrelsen
uppmärksammat problemet.
Styrelsen inser det allvarliga i detta och har gjort åtgärder för att färdigställa revisionerna.
Återigen har GS sjukskrivning och ohälsa gjort det svårt att sammanställa allt material för
revision, men efter hårt arbete är allt material tillställt revisorerna och tillsammans med dessa
har förbundet granskat och analyserat materialet. Efter noggrann genomgång av
räkenskapsåren 2000-2003 har styrelsen beslutat att belasta resultatet med engångskostnader
för nedskrivning av lager, kund- och övriga fordringar till en kostnad av -384 tusen kronor för år
2000-2001 samt -73 tusen kronor för år 2001-2002. Arbetet med att färdigställa och revidera
räkenskapsåren 2002-2003 och 2003-2004 beräknas vara klart i början på september.
Ytterligare engångskostnader på upp till -100 tusen kronor kan förväntas belasta resultatet.
Sammanfattningsvis har ovannämnda problem resulterat i en markant förlust år 2000-2001 för
Svenska Squashförbundet på -710 tusen kronor och negativt eget kapital på -174 tusen kronor.
Kommande tre bokslut förväntas ge positiva resultat på 100 tusen kronor per år och positivt
eget kapital per 2003-06-30.
Förbundet planerar en omorganisation av styrelsearbetet och dess ansvarsområden med start
augusti 2004 för att säkerställa att ovannämna problem ej återupprepas. Under tiden har
styrelsen har anställt Filip Hanson som tillförordnad GS.
Styrelsen för Svenska Squashförbundet av ger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2000/2001.
ORGANISATION
Förbundsstyrelsen
Ordförande

Joakim Ollén

Ledamöter

Stefan Rosell, Björn Strandberg, Lena Fridén,
Ulf Karlsson, Elisabeth Andreasson, Maria Engström

Suppleanter

Charlotte Olsson

Adj. sekr./kassör

Thomas Troedsson

Kommittéer
VU

Joakim Ollén, Stefan Rosell, Thomas Troedsson

Tävling

Charlotte Olsson, Elisabeth Andreasson, Anders Norman, Thomas
Troedsson, Mathias Kallio
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Ungdom

Jan Sjöberg, Roger Blomquist

Landslag

Stefan Rosell, Susanne Nyberg, Thomas Troedsson

Utbildning

Thomas Troedsson, Mattias Kallio

Information

Björn Strandberg, Ulf Karlsson, Thomas Troedsson

Jämställdhet

Lena Fridén, Tina Dahl, Susanne Nyberg, Catharina Holmlund,
Caisa Marie Gulin, Elisabeth Andreasson,

Veteraner

Dieter Schröder, Ronald Jonason, Anders Norman

Landslagsledare

John Milton, Landslagstränare för alla landslag

Valberedning

Jan Sjöberg, sammankallande, Tinna Backlund

Revisorer

Förbundsrevisor
Suppleant

Elna Lembrér Åström
Arthur Andersen AB

Av RF utsedd revisor Björn Fernström
Personal

General Sekreterare Thomas Troedsson

Kanslilokaler

Bellevuestadion, Hyllievångsvägen, Malmö

1/2 (1/7 – 31/12)
1/1 (1/1 – 30/6)

Medlemskap och intresseskap
Svenska Squashförbundet har under året varit anslutna till World Squash Federation (WSF) och
European Squash Federation (ESF).
Förbundet har en andel i Pool 2000 ekonomisk förening, som skall försöka hjälpa de mindre
förbunden i sponsorsärenden och dra in pengar till deras verksamhet.
Representation Internationellt
Thomas Troedsson är ledamot av ESF:s ungdomskommitté.
Mathias Kallio är Internationell domare, utsedd av WSF.
Förbundets ekonomi
Förbundet ekonomiska ställning för det gångna året innebar en förlust på -710 tusen kronor
varav engångskostnader på -384 tusen kronor, och det resulterar i negativt eget kapital på -174
tusen kronor. De kommande tre boksluten förväntas ge positiva resultat på 100 tusen kronor
per år och därmed återställa det eget kapital per 2003-06-30.
Medlemsrekryteringen har ökat något på några håll i landet, men fortfarande är
medlemsantalet, både avseende individer och föreningar inte tillfredställande. Ytterligare
krafttag kommer att göras för att vända trenden.
Förbundets ekonomiska status redovisas i den upprättade balans och resultaträkningen.
Styrelsen
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.

2

VU/Förvaltning
VU, som bestått, av Joakim Ollén, Stefan Rosell och Thomas Troedsson har haft telefon- och
arbetsmöten under säsongen. VU har skött den löpande verksamheten och förberett
styrelsemötena.
Personal
Den gångna säsongen har varit ansträngd på personalsidan. Generalsekreteraren Thomas
Troedsson var tjänstledig på deltid under hösten, dessutom slutade Ingrid Friberg, vilket
påverkat administrationen. Anne-Marie Hane-Weijman har varit anställd på timbasis.
Kansli
Förbundets kansli är placerat på Bellevuestadion i Malmö.
Generalsekreteraren har haft ansvaret för den löpande verksamheten. Han har även
representerat Sverige vid WSF:s årsmöte och konferens tillsammans med Ulf Karlsson samt vid
ESF:s årsmöte tillsammans med Joakim Ollén och Lena Fridén.
Samarbete har inletts med N3Sport avseende förbundets IT verksamhet. Häri ligger
hanteringen av förbundets hemsida och medlemsregister. Då IT-branchen under våren fick
finansiella problem har projektet avstannat i avvaktan på hur den framtida finansieringen skall
ske. Även resultatrapportering och serieuppläggning är en del av projektet.
Glasbanan
Insamling till glasbanan har fortsatt under säsongen, om än med mindre aktivitet. Pengarna,
som är placerade i CATELLA REAVINSTFOND, har per den 30 juni 2000 ett värde av 99 405: RUSK-PROJEKTET 2000 - 2001 (Rekrytering Utbildning Squash Kvinnor)
Gruppen har inte varit lika aktiv som tidigare år. Medel för en fortsättning av projektet har sökts
hos World Squash Federation och c:a 27 000:- har erhållits i projektbidrag.
Utbildning
Utbildningsverksamheten har varit koncentrerad till domar och regel utbildningar i Mathias
Kallios regi. Anders Norman och Clas Eriksson representerade Sverige vid Europa
Mästerskapen i Eindhoven, Holland.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har bestått av ordförande Charlotte Olsson, Thomas Troedsson sekreterare,
Anders Norman, Elisabeth Andreasson och Mathias Kallio.
Det nationella seriespelat på både herrsidan vanns av Linköpings SK och Malmö SRC vann på
damsidan. Stort arbete har lagts ner för att utveckla seriespelet. Vid Squashforumet i Göteborg
var det en av huvudpunkterna på dagordningen. Arbetet utmynnade i ett helt nytt upplägg för
serien – där det mest radikala är införandet av mixade lag i elitserien. Övriga serier spelar som
tidigare i herr- respektive damlag, men antalet spelare minskades till tre.
I kraft av vinst i elitserierna föregående säsong fick Malmö SRC chansen att representera vid
Europa Cupen för klubblag som spelades i Amsterdam, Holland. Malmös herrlag lyckades ta
silver, medan Malmös damer hamnade på åttonde plats.
SM genomfördes Göteborg med Team Göteborg SK som arrangör i samarbete med
Squashförbundet på Landala Squash. Arrangemanget blev en framgång både sportsligt och
massmedialt i form av nyhetsinslag i TV-sporten. Junior SM arrangerades av Intersquash Club
på Kampementshallen i Stockholm och Veteran SM spelades i Växjö i Bollhuset..
Tävlingskommittén hade aktiva funktioner i samband med alla SM-arrangemangen.
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Veteranutskottet har utgjorts av Ronald Jonasson och Dieter Schröder.
Fredrik Johnson stod för prestationen att vinna British Open ö35 i Birmingham.
Under säsongen har samarbete inletts med Horizon Software för framtagning av ett nytt ranking
system. Det gamla systemet har haft stora brister och slutade dessutom att fungera. Det nya
systemet har blivit försenat – men kommer att användas med start under hösten 2001.
Det största evenemanget under året var arrangerandet av Junior EM u15/u17 den 24-27 maj i
Malmö. Det blev ett mycket uppskattat arrangemang. I den enkät som ESF genomför efter varje
mästerskap fick arrangemanget årets högsta betyg. Sveriges u15 lag blev 7:a medan u17-laget
blev 12:a.
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Svenska Mästare 2001
Svensk Mästarinna

Maria Lundmark, Gefle SK

Svensk Mästare

Daniel Forslund, Linköping SK

Svensk juniormästarinna u 19

Anna-Carin Forstadius, Intersquash Club

Svensk juniormästare u 19

Rasmus Hult, Roslagen SRC

Svensk juniormästarinna u 17

Anna Detter, Malmö SRC

Svensk juniormästare u 17

Rasmus Hult, Nyköping Oxelösund SK

Svensk juniormästarinna u 15

Anna Detter, Malmö SRC

Svensk juniormästare u 15

Sebastian Victor, Malmö SRC

Svensk juniormästarinna u 13

Jonna Milton, SC Kristianstad

Svensk juniormästare u 13

Daniel Jennevret, Sandvikens SK

Svensk Veteranmästarinna ö 35

Margareta Borgvall, Breddens TC

Svensk Veteranmästare ö 35

Fredrik Johnson, Linköping SK

Svensk Veteranmästarinna ö 40

ingen tävling

Svensk Veteranmästare ö 40

Mats Johansson, Karlstad SK

Svensk Veteranmästarinna ö 45

ingen tävling

Svensk Veteranmästare ö 45

Jan Stålberg, Intersquash Club

Svensk Veteranmästare ö 50

Anders Norman, Breddens TC

Svensk Veteranmästare ö 55

Björn Borgvall, Bredden TC

Svensk Veteranmästare ö 60

Bo Ceder, Enköping SC
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Landslag/Elitverksamhet
Förbundet har gjort en stor satsning på landslagen genom engagerandet av John Milton som
landslagstränare. John bor i London och kommer till de olika samlingarna i Sverige. Även de
svenska spelarna har möjlighet att komma till hans bas i London.
Johns första år har varit koncentrerad på att få igång program för juniorlandslagen – speciellt
med inriktning mot junior EM:et i slutet av säsongen. För herrlandslagets del har målet varit
EM:et i Eindhoven.
Nordiska Mästerskapen för juniorer spelades i Finland. Sverige kom liksom året tidigare
sammanlagt på tredje plats, Danmark vann följt av Finland. Sveriges lag blev trea i klass u19
samt etta i u15.
Sverige deltog vid Junior EM u19 i Belgien. Laget hamnade på 12:e plats och bestod av AnnaCarin Forstadius, Annika Hagberg, Rasmus Hult, Elvis Özgün och Christopher Hamilton.
Junior EM för mixade lag under 17 och u15 spelades i Malmö. Det svenska u15 laget blev 7:a
och bestod av Anna Detter, Lovisa Forstadius, Sebastian Victor, Gustav Detter och Jacob
Mattsson. U17 laget blev 12:a och bestod av Lotta Sjöberg, Lisa Pettersson, Anders Derving,
Martin Norrman och Christopher Dahlgren.
Herrlandslaget stod för en stor prestation i och med att man lyckades bli femma vid årets EM i
Eindhoven. Laget vann samtliga matcher och kunde inte komma högre beroende på sin
seedning. Laget leddes av John Milton tillsammans med lagkaptenen Daniel Forslund, Fredrik
Almqvist, Christian Drakenberg, Johan Jüngling och Badr Abdel Aziz.
Under säsongen har ett stort arbete lags ned för att ansöka om ett Riks Idrotts Gymnasie (RIG)
för Squash. RF har ställt sig positiv och isåfall kommer det att starta hösten 2002 i Malmö.
Ungdom
Ungdomskommittén har bestått av Jan Sjöberg och Roger Blomquist. Arbetet har främst inriktat
sig på att genomföra Riks Junior Mästerskapen.
RIKS JUNIOR MÄSTERSKAP projektet genomförde sin tredje säsong. Sverige har indelats i
våra naturliga regioner; Götaland, Svealand och Norrland. Jan Sjöberg och Roger Blomquist
koordinerar projektet, med hjälp av de utsedda kontaktpersonerna. Resultat börjar märkas då
fler ledare börjar engagera sig, vilket innebär att ungdomsrekryteringen ökar kraftigt på vissa
platser i landet. Riks Junior Mästerskapets finaler spelades på Bellevuestadion i Malmö. Varje
region genomförde träningsläger som förberedelse.
Information/Marknadsföring
Björn Strandberg som ansvarig för informationskommittén har lagt ned ett stort arbete på
utgivningen av Svensk Squash, som utkommit med tre nummer samt ett i form av
tävlingshandboken under säsongen. Flera skribenter har bidragit med artiklar. Tidningen har
distribuerats till samtliga medlemmar i förbundet där fullständig adress varit känd.
Redaktionen har arbetat hårt för att få intressanta reportage och artiklar - men huvudsakligen
har det varit rapporter från olika tävlingsarrangemang. Tidningen är under ständig utveckling
och målinriktningen är att få tidningen inriktad till en bredare publik. Förbundet har lagt upp en
hemsida på Internet. Sidan är under ständig utveckling och bl a finns det möjlighet att ta del av
aktuell ranking, resultat och nyheter.
Hallkommittén
Frågor om byggnation och renoveringar av squashbanor har ökat under säsongen. Dessa
frågor har lags över i det av Squashförbundet helägda aktiebolaget svenska Squashförbundets
Service AB.
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