
Kallelse till Boo FF:s årsmöte 2011 
 

Tid: 24 mars kl. 19.00 

Plats: Boo Gårds skolas matsal 

 

Eventuella motioner av röstberättigad medlem ska lämnas till styrelsen senast 10 mars. 

 

Förslag på 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 2010. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2010. 

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

9. Fastställande av föreningsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2011. 

11. Förslag på reviderade stadgar 

12. Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning 

13. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem. 

14. Övriga frågor 

 

 

Gällande: 

 

9. Fastställande av föreningsavgifter. 

Styrelsen föreslår inga förändringar av nuvarande avgifter. 

 

 

11. Förslag på reviderade stadgar 

Se bilaga 1. 

 

 

12. Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning 

Se bilaga 2. 

 

 

Underlag för följande punkter kommer att finnas tillgängliga på Boo FF:s hemsida senast 

en vecka före årsmötet. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2010. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2010. 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2011. 

 

13. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem. 

 

  

  
 

 

  



BILAGA 1 

Nacka 2010-03-01 

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna    

Bakgrund 

Styrelsen i Boo FF önskar ändra Stadgar för Boo Fotbollsförening (Boo FF) stiftade 1981-

11-26 och reviderade senast 2010-03-25 på två punkter.  

 Ändring av § 17, medlems rösträtt på möte 

 Ändring av § 19, ärenden på årsmötet 

 

När det gäller § 17 skrivs i stadgarna om medlem som i föreskriven ordning betalat sina 

avgifter till föreningen. Styrelsen önskar tydliggöra begreppet föreslagen ordning. 

 

När det gäller § 19 skrivs i stadgarna om vilka ärenden som ska förekomma på årsmötet. 

I punkt 11 skrivs om val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Styrelsen 

önskar stryka krav på val av två revisorer och en revisorssuppleant till val av ett 

auktoriserat revisionsbolag. Föreningens bokföring sköts idag av ett fristående företag 

och revideras av ett auktoriserat revisionsbolag. Detta görs för att säkerställa en god 

kontroll över föreningens ekonomi och därtill hörande transaktioner inte minst när det 

gäller föreningens hantering av lagstiftade skatter. Det har också visat sig svårt för 

valberedningen att hitta en lekmanna revisor och revisorssuppleant när revisionen sköts 

av ett auktoriserat revisionsbolag.   

 

 

Styrelsens förslag till nya skrivningar 

Nuvarande stadgar lyder avseende § 17.  

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och uppnått – 

eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på 

möte. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har 

rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. Medlem får inte företrädas av ombud. 

 

Förslag på ny text avseende § 17.  

Medlem som betalt sina avgifter till föreningen minst en månad före mötet och uppnått – 

eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på 

möte. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har 

rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. Medlem får inte företrädas av ombud. 

 

Nuvarande stadgar lyder avseende § 19 Val av:  

11 d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, av vilka en skall vara 

sammankallande. 

 

Förslag på ny text avseende § 19 Val av: 

11 d) ett auktoriserat revisionsbolag.  
  



BILAGA 2 

 

Valberedningens förslag på styrelse 24 mars 2011 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

Ordförande Tomas Franzen 1 år omval 

Ulf Sparr  1 år kvar 

Håkan Edmark  1 år kvar 

Helena Ehrenborg  1 år kvar 

Maria Tjärnlund  1 år omval 

Mattias Samuelsson  2 år omval 

Hans Berg  2 år omval 

Mathias Sörensen  2 år omval 

Björn Nordin  1 år nyval 

 

Styrelsesuppleanter 

1 : a Karin Engström -Jansson  

2 : a Henrik Fischer  

Revisorer 

Crescendo 

  

 


