
Boo FF Årsmöte 20 mars 2014



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkningar för 2013 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

under 2013

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

revisionen avser 

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10.Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 

2014

11.Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, 

revisorer och valberedning 

12.Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad 

medlem. 

13.Övriga frågor 

21 januari: Mail gällande 

medlemskap och datum för årsmötet

19 februari: Kallelse på Facebook 

och Boo FF hemsida och anslag i 

klubbhuset. 

21 feb: Kallelse till alla betalda 

medlemmar som då har rösträtt. 
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Verksamheten 2013

Vår Vision är, ”En förening att vara stolt över ”

Visionen ska påverka allt i klubbens verksamhet och tjäna 

som ledstjärna i styrelsens och organisationens arbete 

med att utveckla och förbättra verksamheten. Våra ledare 

ska ha erforderlig utbildning både inom fotboll och 

utbildning av barn och ungdomar. Vår utbildning ska 

genomföras i enlighet med vår verksamhetsmodell.

 Antal medlemmar 2 450 

 Antal spelare 2 050

 Antal ledare 540

 Antal lag (trupper) 101

 Antal sammankomster 9 729

 Antal deltagartillfällen 114 704

 Omsättning 10 696 Kkr.

 Antal anställda 7
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Verksamheten 2013

Generella målsättningar

 Boo FF ska som förening bedriva fotbollsverksamhet för barn 

och ungdomar utifrån deras egna förutsättningar och 

kunskapsnivå. Till detta kommer vår seniorverksamhet.

 Vi ska bedriva en verksamhet som är högkvalitativ.

 Föreningen ska ge sina spelare en mycket bra utbildning och 

miljö för att kunna utveckla sig som fotbollsspelare och individer

 Vi strävar efter att så många barn och ungdomar som möjligt i 

Nacka kommun ska beredas möjlighet att träna och spela 

fotboll från 6 till 20 år. 

 Vi strävar också efter att vår seniorverksamhet ska bedrivas på 

hög nivå och med utgångspunkt från att lagen ska bestå av 

spelare utbildade i vår egen barn- och ungdomsverksamhet.

 En förutsättning för Boo FF:s verksamhet är att klubben kan 

engagera sina föräldrar i de olika arbetsuppgifter som 

verksamheten kräver såsom tränare, lagledare och även hjälpa 

till med bemanning som i cafeterian och genomförandet av 

cuper. 

 En förutsättning för att detta ska kunna fungera är att alla får 

bra och ändamålsenlig information och att verksamheten leds 

och organiseras på ett effektivt sätt från klubbens kansli. 
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Verksamheten 2013

Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 12 

protokollförda sammanträden.

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som 

beslutades av årsstämman 2013. 

 Vision och värdegrund ligger fast

 Generella målsättningar ligger fast

 Den nya styrelsen kommer att se över klubbens mål fram till 

2015

 Fortsatt arbete med att vidareutveckla vår organisation 

 Fortsatt arbete med att vidareutveckla utbildningen till våra 

ledare  

 Arbeta för ett fortsatt bra samarbete med kommunen  

 Fortsatt arbete med att implementera vår värdegrund 

 Fortsatt arbete med att förbättra information till spelare och 

föräldrar 

 Etablera våra damer och herrar i division 2 

 Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Kansliet 2013

Styrelsen Boo FF
Ordförande: Thomas Bodström

Klubbchef
Marie Lohmann / Liv Sahlberg

Styrelsen Nacka FF
Ordförande: Thomas Bodström

Fotbollsansvarig 6->7 år
Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig 8->10 år
Andreas Jonsson

Fotbollsansvarig P11-> Herr
Andreas Bild

Fotbollsansvarig F11-> Dam
Åsa Berg

NFF
Axel Onnermark 31/12,13

Kafeteria/drift
Bo Persson

•22 kontrakterade tränare
•540 föräldaledare
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Verksamheten 2013

Anläggningar

• Flertal möten med politiker och tjänstemän 

• Omklädningsrum på Boovallen byggdes under 2013

• Boovallen 1 lades om under sommaren 2013

Antal 

tillf.

Antal 

delt. Arrangör

Domarutbildning grund 2 58 StFF

Domarutbildning forts 1 23 StFF

Lagledarutbildning – löpande för alla nya Boo FF

Fogis utbildning – löpande för alla berörda Boo FF

Idrottsskadeutbildning 1 22 StFF

Avspark 4 76 StFF

Bas 1 Ledarskap 2 33 StFF

Bas 1 Spelförståelse 1 12 StFF

Bas 1 Teknik 1 18 StFF

Bas 1 MV/Träningslära 1 13 StFF

Bas 2 Ledaskap 1 4 StFF

Så fungerar Boo FF 3 55 Boo FF

Knatte/Sommarfotbollsskola utb. 1+1 Boo FF

Värdegrundsarbete F01 SISU

Utbildningar
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Verksamheten 2013

Barn- och ungdomsverksamheten

 Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar sysselsatte ca 40 

ungdomsledare och 340 nya Boo FF-spelare. 

 Starten för de nya träningsgrupperna 7 år fungerade bra. Totalt 

startades 23 nya grupper, varav 6 flickgrupper. Åldersgruppen 

bestod av 345 barn. 

 139 lag deltog i St:Erikscupen, varav 44 flicklag.

 Föreningens utvecklings- och representationsverksamhet har 

under året omfattat ca 220 spelare.

 Boo FF:s sommarfotbollskolor vecka 24/25, 32 och 33. Två av 

fotbollsskolorna driver Boo FF i egen regi och två sker i 

samarbete med Svenska fotbollsakademin. Totalt deltog 838 

barn i vår sommarverksamhet.

 Under tre helger i oktober genomfördes Nackamästerskapen, 

där 186 lag deltog.



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Verksamheten 2013

Ungdom och seniorverksamheten

 Föreningens flicklag har under säsongen gjort bra ifrån sig 

resultatmässigt i de cuper och serier de har ställt upp i, men det är ändå 

lagens fina prestationer på fotbollsplanen som måste belysas oavsett 

vinst eller förlust.

 Vi hade tre flicklag i final i Gothia Cup och tre spelare från F99-97 är 

fortsatt med i distriktlagsuttagningarna varav en är landslagsaktuell.

 Våra pojkbreddlag har under året segrat i cuper runt om i landet och även 

våra representationslag har gjort goda prestationer bl.a. GIF Nike cup i 

Lomma, även kallad inofficiella SM för 13 åringar och i Mini Cupen i 

Falkenberg, också kallad inofficiella SM för 11 åringar.

 Under 2013 hade vi sammanlagt fyra pojk-spelare födda 1999 som fick 

vara delaktiga i stadslagssamlingar under året. 

 Boo FF:s damtrupp består huvudsakligen av spelare från de egna leden. 

Laget har gått från att vara ett ungt och ganska oerfaret seniorlag till ett 

mer rutinerat lag. Åldersspannet går från 15 år till 22 år. Damerna 

spelade i division 2 och presterade bra under säsongen 2013. Målet för 

säsongen 2014 är att ta steget upp till Division 1 2015.

 Boo FF:s herrar gjorde en stark säsong och om det hade blivit vinst i 

sista matchen för säsongen hade de avancerat till div 4. Glädjande var 

också att många unga Boo FF fostrade spelare fick spela seniorfotboll 

2013. Exempelvis debuterade fem spelare födda 1997 i div 5, i 

reservlagsserien som Boo FF vann användes många spelare födda 1997 

eller yngre. 

 Nacka FF, vårt herr elit lag, gick obesegrade genom Division 3 och 

avancerade därmed till Division 2 2014. Nacka FF vann även Stockholms 

Cupen. 
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Resultat vs Budget 2013 (KKr)

Resultat Budget Avvikelse

Intäkter Resultat Budget Avvikelse

Nettoomsättning 4 343 3 557 786

Bidrag stat och kommun 2 332 2 190 142

Medlems/skolavgifter 4 022 4 070 - 48

Summa intäkter 10 697 9 817 880

Kostnader

Verksamhetskostnader - 3 545 -3 287 -258

Personalkostnader - 4 476 -4 678 202

Övriga kostnader - 938 -1 018 80

Bidrag Nacka FF - 1 141 - 732 -409

Summa kostnader --10 100 -9 715 -385

Rörelseresultat 597 102 496

Avskrivningar - 228 -198 -30

Finansiella intäkter 37 8 29

Finansiella kostnader - 6 - 6 0

Upplösning fond 94 94 0

Årets resultat 493 0 493
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Revisorernas berättelse

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 

per den 2013-12-31 och av dess finansiella resultat för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt 

med årsredovisningens övriga delar. 

Jag anser at de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 

avser.
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Fastställande av föreningsavgifter 2014

Medlemsavgift: 200 kr

Verksamhetsavgift

(ökning med 100 kr inför 2014)

 5-manna, 7-9 år 1 250 kr 

 7-manna, 10-12 år 1 550 kr

 11-manna, 13-18 år   1 800 kr

Skolavgifter 2014

Fotbollslekis, 5 år (inkl medlemsavgift) 850 kr 

Knatteskola, 6 år 1 200 kr

Utvecklingslag, 11-12 år 3 000 kr 

Representationslag, 13-18 år 3 500 kr

Coop 10:an 500 kr per familj
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Verksamhetsplan 2014

 Se över vision och värdegrund

 Generella målsättningar ligger fast

 Integrera Nacka FF i Boo FF:s övriga verksamhet. 

 Den nya styrelsen kommer att se över klubbens mål 

fram till 2015 och 2020

 Fortsatt arbete med att vidareutveckla vår organisation 

 Fortsatt arbete med att vidareutveckla utbildningen till 

våra ledare  

 Arbeta för ett fortsatt bra samarbete med kommunen  

 Fortsatt arbete med att implementera vår värdegrund 

 Fortsatt arbete med att förbättra information till spelare 

och föräldrar 

 Etablera våra damer och herrar i division 2 

 Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Målsättning på kort sikt – 2014/2015

 Stabilitet i de äldre pojklagen

 Ökat samarbete mellan lag

 Fungerande rotationsträning

 Högre närvaro bland spelarna

 Fånga upp och utveckla unga ledare

 Ökad tränarkompetens

 Tematräning i egen regi

 Teknikträning

 Extraträning utvecklingsålder

 Målvaktsträning
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Förutsättningar budget 2014

 De totala intäkterna förväntas vara i linje med 2013

 De totala kostnaderna kommer att vara ca 150 Kkr högre

 Nacka FF beräknas kosta 1,3 miljoner kr varav 0,3 miljoner 

finansieras via direkta sponsorintäkter och 1,0 i bidrag från 

Boo FF.



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Budget 2014

Budget 2014 Budget 2013 Resultat 2013

Intäkter Budget 2014 Budget 2013 Utfall 2013

Nettoomsättning 4 404 3 557 4 343

Bidrag stat och kommun 2 205 2 190 2 332

Medlems/skolavgifter 4 035 4 070 4 022

Summa Intäkter 10 644 9 817 10 697

Kostnader

Verksamhetskostnader - 3 263 -3 287 - 3 545

Personalkostnader - 5 045 -4 678 - 4 476

Övriga kostnader - 1 046 -1 018 - 938

Bidrag Nacka FF - 1 000 - 732 - 1 141

Summa kostnader -10 354 - 9 715 -10 100

Rörelseresultat 290 - 102 597

Avskrivningar - 177 - 198 - 228

Finansiella intäkter 19 8 37

Finansiella kostnader - 7 - 6 - 6

Upplösning fond klubbhus 94 94 94

Årets resultat 219 0 493
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Valberedningens förslag till Styrelse och 
funktionärer i Boo FF 2014

Ordförande:
Thomas Bodström 1 år omval

Ordinarie styrelseledamöter: 
Mattias Sörensen 1 år omval

Tomas Franzén 1 år omval

Henrik Fischer 1 år omval

Lars Arrhenius 2 år omval

Sanna Stolt 2 år omval

Thomas Thernström 1 år nyval

Karin Engström - Jansson 2 år nyval

Susanne Staffansson 2 år nyval

Styrelsesuppleanter:
1:a Jeanette Ericsson 1 år

2:a Oliver Lopez 1 år

Revisor:

Sonora Revision 1 år

Valberedning:

Göran Pagrot 

Anders Hallqvist
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Motioner

Nacka FF 

Yrkande: Utveckla Nacka FF verksamheten. Att tydliggöra 

kopplingen mellan Boo FF och Nacka FF och hur verksamheten är 

tänkt att fungera och finansieras.

Motionär: Anders Hallquist

Styrelsen svar: 

Inför årets säsong har åtgärder vidtagits för att öka kopplingen 

mellan Nacka och Boo FF: gemensamma träningstider med Boo 

FF, spelare ska enligt kontrakt delta i träningar med pojklagen och 

gemensamma aktiviteter. Mycket återstår att göra och styrelsen 

anser att arbetet med att integrera Nacka FF med Boo FFs övriga 

verksamheter inom en och samma förening bör initieras.

Styrelsen rekommenderar således stämman att bifalla denna 

motion. 
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Motioner

Uttagningar till utvecklingslag

Yrkande: Senareläggning av uttagning till utvecklingslag med 

två år. 

Motionär: Anders Hallquist

Förändra Utvecklingslaget

Yrkande: att Boo FF under 2014 förändrar upplägget för det s.k.

Utvecklingslaget som finns för spelare från 11 års ålder. Och 

istället gör samtliga breddlag till utvecklingslag. Samtidigt också 

att det urvals- och uttagningsår som sker året spelaren fyller 10

år avvecklas.

Motionär: Daniel Hegborn
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Styrelsens svar och bakgrund till det. 

I föreningen så har vi ca 2100 spelare som tränas och utvecklas av ca. 500 

st. ledare varav majoriteten är föräldraledare, inför det år spelaren fyller 11 

år så finns möjligheten att söka till ett utvecklingslag som tränas av icke 

föräldrar till spelare i laget, spelare som vid tidpunkten anses mogna att 

utvecklas i den miljön antas i utvecklingslaget i två år, rotationsträning med 

intresserade spelare sker kontinuerligt under dessa 2 år, tränaren 

för utvecklingslaget är ansvarig att ” hålla koll på ” spelare i sin årskull, jobba 

tillsammans med tränarna inom årskullen när det gäller träningar, 

instruktioner samt spelmodell. Inför rep. lagsbildande så upplöses 

utvecklingslagen och alla spelare ( även externt ) har möjlighet att söka in till 

nytt representationslag ( 13 år )

Rep. och Utv. lag skall i möjligaste mån även dela en Sanktanserie med 

övriga lag för att skapa gemenskap, respekt och se hela årsgruppen.

Utöver rotationsträning erbjuds extraträning för intresserade breddspelare i 

” utvecklingsålder ” 1 gång i veckan och för breddlag i ” rep. lagsålder ” så 

erbjuds en teknikträning utöver egen träning i veckan.

Från hösten 2014 så planeras en andralagsmodell startas för kullarna P 02, 

P 01 samt P 00, dvs. från det år representationslag bildas.
Nacka FF´s herrlag skall med start under 2014 vara ute hos föreningens lag 

schemalagda vid flertalet tillfällen

Fadderveckor kommer att pågå under veckorna 19-20 där 3 år äldre spelare 

besöker och deltar i en träning med övriga lag i föreningen. De yngsta som 

får besök är PF9.

Eftersom flera nya aktiviteter startas under våren och flera kommer startas 

under senare del av året 2014 så vill styrelsen tillsammans med sportsligt 

ansvariga och ledare från tränarrådet under andra halvåret 2014 följa upp 

befintlig uppdaterade modell, för att under senhösten komma med ett 

förslag under extra stämma hur vi tillsammans kan utveckla klubbens 

spelare på bästa möjliga sätt att nå uppsatta mål samt få fler spelare att 

spela längre.

Styrelsen rekommenderar således stämman att avslå denna motion. 
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Motioner

Medlemsombudsman 

Yrkande: Införande av Boo FFs medlemsombudsman. (MO)

Motionär: Anders Hallquist

Styrelsens svar:

Även om tanken med en MO kan förefalla tilltalande till en början 

uppstår snabbt ett antal frågeställningar kring hur detta ska 

genomföras i praktiken. 

 Hur ska en medlemsombudsman finansieras eller förväntas det 

arbete som ska utföras av MO göras på ideell basis? 

 Vilka mandat och befogenheter ska MO ha i förhållande till 

föreningens styrelse och anställda personal? 

 Om MO har en annan uppfattning än styrelse och/eller anställd 

personal vem bestämmer då? 

Styrelsen anser att de frågor som MO enligt förslaget ska arbeta 

med i första hand måste hanteras av klubbens anställda personal 

och i andra hand av klubbens styrelse i händelse av att en 

medlem är missnöjd med kansliets hantering av ärendet. 

Styrelsen rekommenderar således stämman att avslå denna 

motion. 
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Motioner

Medlemsundersökning

Yrkande: Boo FF borde ta reda på vad medlemmarna egentligen 

tycker om verksamheten, hur de ser på verksamhetens framtid 

och vad de själva vill och efterfrågar. Boo FF borde göra en 

medlemsundersökning med tillhörande föreningsanalys.

Motionär Daniel Hegborn

Styrelsens svar :

Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att låta 

föreningens medlemmar komma till tals via en 

medlemsundersökning. En sådan undersökning genomfördes 

också under 2013 och planeras att genomföras även under 2014 

och medel är avsatta för denna aktivitet i budgeten för 2014. 
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Motioner

Ny fördelning av intäkterna från Coop 10:an 

Yrkande: Fördelningen av de 500 kr som Coop betalar till Boo FF 

ändras under 2014. Ny fördelning blir 400 kr till breddlagen och 

100 kr till Nacka FF. 

Motionär Daniel Hegborn

Styrelsen svar: 

Årsmötet har att ta ställning till budget för 2014 i dess helhet. Den 

budget som är framlagd är en budget i ekonomisk balans baserad 

på den fördelningsprincip som beslutades av årsmötet i samband 

med att införandet av Coop 10:an. 

Den av motionären föreslagna nya fördelningsprincipen skulle 

innebära att föreningen tappar en intäkt motsvarande ca 350 000 

kr. 

Styrelsen har inga alternativa intäkter att ersätta denna förlorade 

intäkt med och konsekvensen är en motsvarande 

kostnadsbesparing i budgeten för 2014. 

Styrelsen kan inte ta ansvar för budgeten 2014 om stämman 

beslutar att föra över budgeterade intäkter för föreningen till de 

enskilda lagkassorna.  

Styrelsen rekommenderar således stämman att avslå denna 

motion. 
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Övriga frågor


