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DAGORDNING, FÖRSLAG TILL BUDGET OCH NY STYRELSE 2018
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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, tillika rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. (se bilagor)

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

(se bilaga)

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 

11. Val av 

a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år; 

c) 3 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta; 

e) valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande; 

f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten. 

12. Behandling av förslag (bilagor nedan):

* Förslag till stadgeändring
Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att se över föreningarnas stadgar för rösträtt.

* Förslag att IFK Viksjö skulle ha några egna domarcoacher som kollar på och hjälper unga domare.

13. Övriga frågor. 

DAGORDNING
 ÅRSMÖTE 170318!  
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MOTION 1, TILL ÅRSMÖTE I IFK VIKSJÖ
Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att se över föreningar-
nas stadgar för rösträtt. IFK Viksjö är en förening som till stor del 
består av barn och ungdomar. I dagens stadgar är kravet för att få 
rösta på årsmötet 15 år. Vill man få fler delaktiga borde detta ses 
över. Styrelsens förslag är att IFK Viksjö bör se över detta med 
möjlighet att sänka åldern för rösträtt till 13 år. 

STYRELSEN IFK VIKSJÖ

MOTION 2, TILL ÅRSMÖTE I IFK VIKSJÖ
Jag anser att IFK Viksjö skulle ha några egna domarcoacher som 
kollar på och hjälper unga domare. Det behöver inte vara vid varje 
match men kanske en gång per säsong. Iallafall att det ska fin-
nas tillgängligt för dom som vill utvecklas som domare och som 
kanske är inne på sitt sista år som 7-manna domare och ska börja 
döma 9 och 11 manna året efter. IFK Viksjö är en klubb som har 
några domare som börjat döma 11 manna och t.o.m börjat ta sig 
ganska långt som domare. Jamil som dömer ganska högt och jag 
själv som ska börja döma i division 6 i år men även andra. Jag vet 
själv hur nyttigt det var för mig att få stöd när jag började som 11 
manna domare och få någon som pekade ut vad jag var tvungen 
att göra bättre och framförallt få höra vad jag gör bra. Så någon 
form av domarcoach som hjälper dom unga domarna att utvecklas 
och bli ännu bättre som domare. Vet inte hur man skulle göra med 
ett eventuellt arvode till domarcoachen men tror inte det behöver 
vara speciellt högt för att några ska vara intresserade av att hjälpa 
till. Inklusive mig själv

MVH ALBIN LARSSON

STYRELSENS FÖRSLAG:
Jättebra förslag! Domarna är en viktig del av föreningen, bättre 
utbildade domare med ett större stöd av föreningen är självklart 
något som styrelsen anser föreningen ska jobba med.
Styrelsen anser att årsmötet bör ge den nya styrelsen i uppdrag 
att se över möjligheten med domarcoacher för föreningens do-
mare. 
Styrelsen yrkar på bifall för motionen. 

Förslag till ny 
styrelse:

VALBEREDNINGENS 
FÖRSLAG PÅ STYRELSE   
Ordförande: Mattias Lindström(nyval 1 år)
Ordniarie ledamöter:
Emma Messel (1 år kvar) 
Mats Svärd (1 år kvar)
Peter Hedengran (1 år kvar)
Katarina Lundquist (omval på 2 år)
Lis Hernsten (nyval på 2 år)
Malva Medin (nyval på 2 år)
Per Rydén (nyval på 2 år)

Suppleanter: 
Johanna Åsman (omval på 1 år)
Daniel Borkeby (nyval på 1 år)
Cecilia Lagerhäll (nyval på 1 år)

Revisorer: 
Peter Wallgren (omval på 1 år)
Karin Rosen (omval på 1 år)

Revisorssuppleant:
Börje Halin (omval på 1 år)

Valberedning:
Harald Skjolden (nyval på 1 år)
David Landes (omval på 1 år)
Josimar Blanco (omval på 1 år)

Motioner: 
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INTÄKTER BUDGET 2017 BUDGET 2018 FÖR ÄNDRING

MEDLEMS-/AKTIVITETSAVGIFTER 1 726 000 1 860 000 134 000

BIDR AG STAT OCH KOMMUN 973 000 876 500 -96 500

UTBILDNINGSBIDR AG 150 000 134 000 -16 000

SPONSORER 249 000 392 000 143 000

SPORTGROSSEN (BONUS/KICK-BACK) 212 000 269 500 57 500

EVENEMANG/CUPER 627 000 709 000 82 000

CAFÉ 105 000 125 000 20 000

KLUBBSHOP 280 000 360 000 80 000

BINGO, BINGOLOTTO, SVENSK A SPEL 138 000 137 000 -1 000

UTHYRNING KLUBBHUS 7 000 7 000 0

SUMMA INTÄKTER CENTRALT EX. LAGKASSOR 4 467 000 4 870 000 403 000

L AGINTÄKTER 1 400 000 1 400 000 0

SUMMA INTÄKTER CENTRALT INK. LAGKASSOR 5 867 000 6 270 000 403 000

KOSTNADER BUDGET 2017 BUDGET 2018 FÖR ÄNDRING

ANMÄLNINGSAVGIFTER , LICENCER 175 000 399 700 224 700

DOMARKOSTNADER 160 000 157 000 -3 000

MATERIAL 522 500 527 100 4 600

TR ÄNINGSL ÄGER/ADMINKOST/FÖRENING-

STR ÄFFAR/RESOR
107 800 89 100 -18 700

PL ANER , FÖRSÄKRINGAR , ÖVERGÅNGAR 349 500 327 200 -22 300

EVENEMANG/CUPER 472 000 499 400 27 400

CAFÉ 32 000 38 000 6 000

SHOP 240 000 310 000 70 000

KLUBBHUS (HYR A EL, M.M.) 211 500 224 700 13 200

KONTOR , TRYCK , PORTO, TELEFON 68 500 63 100 -5 400

IT (MY CLUB, DATORKOSTNADER) 27 100 46 000 18 900

UTBILDNING 203 000 228 000 25 000

BANK , R ÄNTA 39 000 55 900 16 900

LÖNER OCH ARVODEN 1 817 200 1 813 500 -3 700

TOTALT KOSTNADER EX. LAGKASSOR 4 425 100 4 7 78 700 353 600

LAGKOSTNADER 1 400 000 1 400 000 0

TOTALT KOSTNADER INK. LAGKASSOR 5 825 100 6 178 700 353 600

TOTALT RESULTAT EX. LAGKASSOR 41 900 91 300 49 400

TOTALT RESULTAT INK. LAGKASSOR 41 900 91 300 49 400

Vart tar medlems- och  
aktivitetsavgifterna vägen?

Föreningen omsätter ca 6,3 miljoner kronor (inklusive 
lagkassor) och är en ideell verksamhet. Det betyder att 
föreningen inte har något vinstsyfte utan intäkterna 
ska endast täcka det kostnader som finns. Kostnader 
består främst av plan- och hallhyror, material, cuper, 
domare, utbildning, konstgräsplanerna, klubbhus, 
kansli, licenser, försäkringar och anmälan till seriespel.
I budgeten arbetar vi med nyckeltal, t.ex. hur mycket 
senior- respektive ungdomsverksamheten får kosta. 
Det skall även fördelas lika mellan flickor och pojkar. 
En spelare i IFK Viksjö kostar i snitt 6500 kronor/år, 
men med hjälp av bidrag och evenemang kan vi hålla 
aktivitetsavgifterna på de nivåer vi har idag.

AVGIFTERNA RÄCKER INTE, VARIFRÅN KOMMER 
RESTEN?
Diagrammet nedan visar de budgeterade intäkterna 
för 2018. 
Den största intäktskällan är medlemsavgifter följt av 
lagkassor och bidrag från stat/kommun. Även spons-
ring, bingo och svenska spel utgör en stor tårtbit. 
Resten av de medel som föreningen behöver för verk-
samheten (19%) måste vi själva dra in med hjälp av 
olika aktiviteter, såsom cuper, sommarfotbollsläger, 
caféverksamhet, shop och andra evenemang där ni 
föräldrar bidrar med ert engagemang.

LAGKASSA
Lagkassan är lagets "egen" kassa där lagen kan genom 
olika aktiviteter samla in pengar till gemensamma 
cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av 
klubben centralt. Det är frivilligt att ha en lagkassa, 
men har visat sig vara både praktiskt och nödvändigt 
för de flesta lagen. Hör med din lagledare om du vill 
veta mer om ert lags kassa.

NOTERING TILL BUDGET
Inget damlag säsongen 2018 (202 000 kr 2017)
Föreningen står för 1-2 cuper per år centralt (enligt 
Spela, lek och lär)

 BUDGETFÖRSLAG 2018!  


