Staffans sammanfattning inför helgen 5-7 maj

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Förlåt "fetknappen" fungerade ej idag och lite svårläst kanske eller som bankman Stefan Jönsson krasst
skulle uttryckt det Skit in skit ut haha.
Ny helg framför oss och denna helg är antalet matcher färre och 19 totalt, 13 hemmamatcher dock och
6 på bortaplan. Något lag som står över omgången och inget spel i IF Löddes knatteserie.
Däremot alla 11 manna lagen har hemmamatch; Herrar A, Herrar B, F 17, F 15, P 15, F 13 x 2 samt
P 13.
Börjar dock med årets Dansgala.
Fre. 19 maj och Perikles på scenen för 20;e gången d v s alla dansgalor. I år med Moderna Tider ett
nytt band för undertecknad.
Lör. 20 maj Streaplers samt Sannex. Matbiljetter till lördag måste beställas senast 14 maj. Går att göra
på föreningens hemsida www.vaif.se
Med sorg i hjärtat skriver undertecknad att detta blir den sista dansgalan inom överskådlig framtid för att
inte skriva att med denna Dansgala går arrangemanget i graven.
Finns 2 skäl till detta eller kanske 3 för att vara uppriktig.
1. Dansgalans kung vågar undertecknad skriva i Ingemar Ingesson som drivit detta i alla år och med sin
ständiga följeslagare i VAIF:s ordförande Nils-Åke Stålring och båda har nu beslutat att detta blir deras
sista.
Finns ingen som vill ta över i gruppen och inte svårt att förstå. Den stora insatsen fre.-sön med massor
av föräldrar, spelare eller andra personer är kanon men det krävs som alltid en kärna av personer som
långt innan jobbar med dansgalan. Tillstånd, beställningar, få tag på orkestrar mm, kräver sitt.
Började en gång med Ingemar Ingesson, Nils-Åke Stålring samt Gert Qvist. Gert som sedan lämnade
detta jordeliv alldeles för tidigt drabbad av cancer, kort därefter kom Bertil Lönnborn med och något
senare Mats Härstedt.
Senare åren när endast Ingemar och Nils-Åke fanns kvar har Jan-Inge Svantesson kommit till och
sedan några yngre killar i Andreas Granell, Johannes Mårtensson, Dan Mårtensson samt Markus
Bengtsson.
2012 tog föreningen en time-out och ingen Dansgala detta år.
Kom alla och gör dessa två kvällar till en härlig nostalgi fest där vi som vanligt ska kramas mycket.
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2. Tyvärr har intresset för vår dansgala minskat de senaste åren och undertecknad vågar skriva ett
risktagande ekonomiskt att arrangera denna.
Under många år sålde matbiljetter slut samma kväll som biljetterna släpptes i dag är det ej på långa
vägar samma intresse för att köpa biljetter i god tid och först i slutet av veckan innan dansgalan startar
som föreningen får signaler på antal sålda biljetter och om arrangemanget går ihop?
Ett risktagande om publiken ej kommer och ett sent återbud och inställd Dansgala och utgifter som vi ej
kan "springa ifrån" på ca 250 000 kr.
3. Här kommer undertecknads arbetsgivare in i bilden tyvärr. Den tidigare finansministern Anders Borg
slogs mot överheten i EU om att föreningslivet i Sverige skulle slippa momsredovisning på föreningens
intäkter.
Svenskt föreningsliv är uppbyggd på ett speciellt sätt och bara Finland i Europa som liknar Sverige,
övriga länder oftast med kommunen som delägare bl.a.
2018 kommer ett arrangemang som föreningens Dansgala att tvingas redovisa moms på alla intäkter
och naturligtvis även avdragsgill moms på utgifter.
Kommer att kräva en helt annan administration massor av kassaapparater överallt och redovisningar på
föreningens skattekonto på ett helt annat sätt en tidigare och naturligtvis ett sämre resultat för
föreningen.
Med lite grov uppskattning går 25 % av överskottet till Statens kassa i stället för förenings dito.
Undantag har godkänts nere i "högborgen" i EU men många föreningar kommer att känna av denna nya
moms lag. Scouterna i Veberöd med sitt utomhusbad kommer att påföras moms alla föreningar som
sysslar med campingverksamhet, kioskförsäljning lika med moms 2018.
Däremot föreningar med sin årliga loppmarknad klarar sig.
Man svär över att detta med EU har blivit för mycket av att lägga näsan i blöt om småsaker tycker
undertecknad. Min kära hustru svarar alltid när jag beklagar mig citat" skyll inte på mig jag röstade nej"
slut citat.
Varför ska en Dansgala betala moms, svar ska jämföras med ett arrangemang typ Tingvalla i Tomelilla
som med privat ägare redan idag betalar moms och då är vår dansgala gynnad och en osund
konkurrenssituation uppstår.
Med dessa förklaringar hoppas undertecknad att ni alla kommer till denna Dansgala 2017. Med gravöl
ska den likväl firas och ett arrangemang som glatt så många personer genom alla år.
Köp matbiljetter locka med vänner grannar, släktingar, arbetskamrater och annat "löst" folk ni känner.
Fick vi upp publiksiffran så förstår alla att här ligger ett överskott och väntar när alla utgifter redan är
betalda förutom mat och dryck som dessa extra besökare köper.
Ta summan 300 kr multiplaceras med 250 fler besökare både fredag och lördag och vinsten blir helt
annan till Veberöds AIF.
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P 71 i spel. Jonas med denna info.
Skulle du vilja skriva någon rad i veckans mail:
På lördag 6 maj ca 14.30 kommer VAIF:s P71 att åter uppstå för en eftermiddag. Vi kommer att spela
en internmatch på Romelevallen på ca en timme. Som jag nämnt för dig någon gång innan fanns 3
allsvenska spelare i detta lag. Peter Eker (f.d. Andersson) Trelleborgs FF, Rasmus Svensson MFF och
Halmstads BK och båda kommer.
Tyvärr har Jörgen Moberg Östers IF, Örgryte IS och Ljungskile SK inte möjlighet att komma.
Nuvarande VAIF profiler som kommer: Adolfsson själv, Joakim Linander P04, (Fimpen) = (Roger
Andersson) f.d. F03 samt Rickard Anderlind P02/03.
Längst resande Stefan Holander, han är idag bosatt i Alta i norra Norge. Killen hade en grym teknik,
bollen satt som klistrad vid foten. Tyvärr slutade Stefan i VAIF efter juniortiden och spelade i
Hallandsnation i div 6 o 7.
Välkomna ner till Romelevallen och en nostalgiträff.

Fotbollen.
Herrar A till match redan i kväll fredag kl. 19.30 och Åhus Horna BK på besök. Hoppas trenden med
hemmavinster fortsätter. Skador och sjukdomar som ställer till det och en bruttotrupp enligt följande.
1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 3. Daniel Nilsson, 4. Anes Begic, 7. Kristoffer Lindfors, 9. André
Wihlborg, 10. Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 13. Adis Krasnici, 15. August Jönsson, 17. Philip
Olsson, 20. Linus Gerdtsson. 5. Tim Hörman. 16. Mateusz Wierczorek 21. Deni Dulji. 5. Eric Skiöld. 6.
Tim Hörman.
Skador. Mathias Andersson. Joseph Owusu Tabiri.
Damer A och Dösjöbro IF-Södra Sandby IF i en tidig seriefinal och båda lagen med full pott vardera 9
poäng och inget vågat tips innan serien att det skulle stå mellan dessa två lagen.
Ett Chicken race väntar under säsongen och det lag som går på minst oväntade poäng tapp vinner
serien.

Undertecknad läser det som att årets seriesegrare direkt upp, men samtidigt inget kval uppåt. Sten har
undertecknad rätt i sitt antagande?
Älskar målskyttar;
Beatrice Andersson Dösjöbro IF 8 mål, Matilda Ovenberger Södra Sandby IF 8 mål Trean 3 mål Lycka
till i morgon och match i Dösjöbro kl. 14.00.
Ungdomsfotboll.
11 hemmamatcher och vi ser F 17 laget Södra Sandby IF/Veberöds AIF igen på Romelevallen sön 7/5
kl. 13.00 och för motståndet står Borgeby FK/DFK Borgeby 09.
F 15 Veberöds AIF/Blentarps BK i sin första match ute i Blentarp sön 7/5 kl. 16.00 för motståndet står
Östra-Torp Smygehuk FF.
Herrar B först på tisdag 9/5 kl. 19.30 mot AIF Barrikaden och Romelevallen.
Se övriga matcher
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Knatte.
5:e träningen och om väderkartan inte ljuger över 15 grader i morgon och då varmare än de 4 övriga
träningar tillsammans. Har kört dit med 2 till 3 plusgrader, tuff start för alla denna april månad.
71 betalande knattar/knattor nu och vi ska väl få 15 till förhoppningsvis när alla "fripassagerare" fångats
upp. Åldersklasser nu som är färre barn än på flera år och i år når vi inte 100 knattar/knattor
Intressant lista från Nils-Åke Stålring via Karin Nilsson om antalet födda barn de 15 sista åren boendes i
Veberöd.
Har aldrig nått upp i siffran 100 barn födda på ett kalenderår, flest födda 08 och också föreningens
största trupp med 28 spelare och i by finns 94 barn födda detta år, sjunker i vissa år ner till drygt 60
barn.
Kul med statistik tycker undertecknad haha och även nu en lista på 17 barn födda t o m 28 februari i år.
Önskar nu en "apparat" i hemmet som skriver ut över natten att nu har det fötts en påg och en tös
ytterligare.
Kan detta bli verkligt?
Ha en skön helg alla! önskar Staffan
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