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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. Utdelning av stipendier för säsongen 2016
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkningar för 2016
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

under 2016
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

revisionen avser 
10.Fastställande av föreningsavgifter 
11.Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 

2017
12.Val av föreningens ordförande, styrelse, 

suppleanter, revisorer och valberedning 
13.Behandling av förslag från styrelse eller 

röstberättigad medlem. 
14.Övriga frågor 



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

• 25 januari: Information läggs upp på Boo FFs 
hemsida

• 15 februari: Mailutskick till alla  vårdnadshavare i 
föreningen samt spelare 15 år och äldre 
gällande medlemskap och datum för årsmötet.

• 15 februari: Information läggs upp på Boo FFs 
Facebookgrupp

• 10 mars: Årsmöteshandlingar läggs upp på Boo 
FFs hemsida och notering skrivs på första sidan. 

• 13 mars: Årsmöteshandlingar läggs ut i 
cafeterian.
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Verksamheten 2016

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.
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Verksamheten 2016

 Antal medlemmar 3 397 (3 050)
 Antal spelare 2 669 (2 550) 
 Antal ledare 536    (494)
 Antal lag (trupper) 119  (119)
 Antal sammankomster 11 461 (11 790)            
 Antal deltagartillfällen 134 014 (136 248)

 Omsättning 12 272 403kr         (12 194 516) 

 Antal anställda 7 ( 7) 
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Verksamheten 2016
Generella målsättningar

Vår målsättning med vårt arbete är att;
 Skapa glädje och lust för fotbollen
 Få fler spelare att spela längre upp i åldrarna
 Högre och jämnare nivå på tränarna i hela föreningen 

genom stöd och utbildning
 Erbjuda fler spelare med ambition mer

 En förutsättning för Boo FF:s verksamhet är att klubben 
kan engagera sina föräldrar i de olika delar av 
verksamheten, till allt ifrån tränare, lagledare och även 
hjälpa till med bemanning som i cafeterian och 
genomförandet av cuper. 
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Verksamheten 2016
Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 10 protokollförda 
sammanträden. 

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som 
beslutades av årsstämman 2016. 

 Generella målsättningar ligger fast
 Fortsatt implementering av nya  

spelarutvecklingsmodellen 
 Fortsätta att integrera Boo FK i Boo FF:s övriga 

verksamhet än mer
 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 samt 

kommunikation till spelare, ledare och föräldrar 
 Etablera våra damer i division 1 och herrar i division 2
 Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Arbetsgrupper styrelsen  2016

Anläggningar - möten med politiker och tjänstemän

• Fler planer på ” vår sida av bron ”  
• Myrsjö IP fjärrvärme, Tält Nacka IP 

Kommunikation
• Framtidens kommunikation för föreningen
• Engagera flera  - nå ut 

Marknadsgrupp – få in fler sponsorer till föreningen

• Möten med potentiella sponsorer  till föreningen
och stöd till klubbchef.

Ledarråd  – involvera flera

• Tidigare tränarråd - utveckla plan framöver för denna grupp.

Förbundsmöten – påverka Stockholms fotbollen

• Styrelserepresentation på förbundsmöten tillsammans med 
verksamheten.

Spelarutvecklingsmodell  
• Implementering och utveckling   
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Organisation kansliet 2016

Styrelsen Boo FF
Ordförande: Henrik Fischer

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig 
5M – PF5-9
Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig 
7M - PF10/P11Utv

René Bakhuis

Fotbollsansvarig 
P12-> Herr
Andreas Bild

Fotbollsansvarig 
F11-> Dam

Jeanette Ericsson

Fotbollsansvarig 
9M - P12-13/P11:1 

Mika Grote

Kafeteria/drift
Bo Persson 31/9

• 536 föräldraledare

• 24 kontrakterade tränare

Div adm / Kafeteria/drift 
/Material

Tobias Löfgren



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Verksamheten 2016

 Boo FF:s Fotbollslekis sysselsatte 200 5-åringar

 Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar sysselsatte ca 45 
ungdomsledare och 292 nya Boo FF-spelare.

 Starten för de nya träningsgrupperna 7 år fungerade bra. Totalt 
startades 18 nya grupper, varav 5 flickgrupper och 13 
pojkgrupper. Åldersgruppen bestod av 334 barn. 

 Träningar för ensamkommande flyktingbarn 

 Utvecklingslagen har haft ca 2384 spelare i träning.

 Förstalagsverksamhet har haft ca 175 spelare i träning.

 Seniorlagen har ca 110 spelare i träning 

 181 lag deltog i S:t Eriks-Cupen, varav 49 flicklag och 142 
pojklag.

 Boo FF:s sommarfotbollskolor vecka 24, 32 och 33. Två av 
fotbollsskolorna driver Boo FF i egen regi och en sker i 
samarbete med Svenska fotbollsakademin. Totalt deltog 644 
barn i vår sommarverksamhet.

 Under två helger i oktober genomfördes Nackamästerskapen 
som för 2:a året genomfördes gemensamt av de fem största 
föreningar i Nacka; Järla IF FK, Saltsjöbaden IF, Sickla IF, Älta 
IF och Boo FF. 116 lag från Boo FF deltog, totalt 
deltog 336 lag. 

Barn- och ungdomsverksamheten
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Verksamheten 2016

 Under 2016 har vi fortsatt strävat efter att få våra lag att spela en 
underhållande, teknisk och anfallsglad fotboll. Vi ser en fortsatt positiv 
utveckling bland våra ledare och föräldrar, men framförallt för våra spelare 
som uttrycker sin glädje över att Boo FF kan erbjuda bra verksamhet och 
goda utvecklingsmöjligheter. En viktig faktor för en fortsatt positiv 
utveckling är en väl fungerande rotationsträning och samarbete inom 
årskullar.

 Boo FF:s damtrupp består huvudsakligen av spelare från de egna leden. 
Under 2016 fylldes laget på med några spelare från andra föreningar. Laget 
fortsätter sin utveckling mot att vara ett rutinerat seniorlag. Åldersspannet är 
från 16 år till 22 år. Damerna spelade i division 1 och presterade mycket 
bra under säsongen 2016 och hamnade på 3:e plats. Laget kan nu 
anses vara väl etablerat i division 1.

 Boo FFs herrlag spelade äntligen upp sig till division 4 för den 
kommande säsongen 2017. Det är fortsatt glädjande att se att vi 
fortfarande kan stoltsera med att många av våra unga lovande spelare får, 
och tar chansen, när de spelar seniorfotboll. 

 Boo FK hade en tuff vårsäsong med mycket skador men återhämtade sig 
under hösten och slutade på en hedervärd 5:e plats i division 2 Norra 
Svealand. 2017 kommer Boo FK spela i division 2 Södra Svealand. 

 Under 2016 har 17 flickor födda 2000 – 2002 kallats till förbundets 
distriktslagssamlingar. 

 Emma Westin född 1998 kallades till flera landslagssamlingar i sin 
ålderskull. Emma deltog i landskampen mellan Norge och Sverige i augusti 
och kvalspelet i F19 där Bosnien-Hercegovina var värd för Sveriges 
kvalgrupp.

 Kristin Oscarson, född 2001, deltog på F15 landslagsläger som målvakt i 
november på Bosön. 

 På pojksidan har under året 5 spelare födda 2000 kallats till 
stadslagssamlingar.

Ungdom och seniorverksamheten
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Utbildningar 2016
2 x Domarutbildning grund, alt 1 - Våren -16 StFF
2 x Domarutbildning grund, alt 2 - Våren -16 StFF
2 x Domarutbildning fortsättning alt 1 - Våren -16 StFF
2 x Domarutbildning fortsättning alt 2 - Våren -16 StFF
3 x C-diplom del 1 (två på våren och en på hösten) StFF
3 x C-diplom del 2 (två på våren och en på hösten) StFF
2 x Totte träna i liten sal StFF
2 x "Så fungerar Boo FF" Lagledarutbildning Boo FF
”Så funkar Sanktan” Boo FF
3 x Lagledarutbildning – nya lagledare under året Boo FF
2 x 7-års utbildning träningsmodell Boo FF
8-års utbildning träningsmodell Boo FF
9-års utbildning träningsmodell Boo FF
11-års utbildning träningsmodell Boo FF
13-års utbildning träningsmodell Boo FF
14-års utbildning träningsmodell Boo FF
15-års utbildning träningsmodell Boo FF
16-års och äldre utbildning träningsmodell Boo FF
13-års-träningsmodellsutbildning Boo FF
14-års-träningsmodellsutbildning Boo FF
15-års-träningsmodellsutbildning Boo FF
16-års + -träningsmodellsutbildning Boo FF
14-års spelmodellsutbildning Boo FF
13-års spelmodellsutbildning Boo FF
16-års + -spelmodellsutbildning Boo FF
15-års spelmodellsutbildning Boo FF
10-års utbildning tränings- och spelmodell ÅLAND Boo FF
12-års utbildning tränings- och spelmodell ÅLAND Boo FF
S:t Eriks cups utbildning F/P07 Boo FF
Knatteskole-utbildning Boo FF
Sommarfotbollsskole-utbildning -Att träna små lirare Boo FF
Värdegrundsarbete F/P03 - 6 tillfällen Boo FF
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Resultat vs Budget 2016 (KSEK)
Resultat Budget Avvikelse

Intäkter Resultat Budget Avvikelse

Nettoomsättning 5 094 4 391 703

Bidrag stat och kommun 2 465 2 550 -85

Medlems/skolavgifter 4 713 4 610 103

Summa intäkter 12 272 11 551 721

Kostnader

Verksamhetskostnader - 4 370 -3 558 -812

Personalkostnader - 5 810 -5 621 -189

Övriga kostnader - 886 - 879 -7

Bidrag Boo FK - 1 352 -1 300 -52

Summa kostnader -12 418 -11 358 -1060

Rörelseresultat - 146 193    -339

Avskrivningar - 172 -172 0

Finansiella intäkter 0       0     0 

Finansiella kostnader -5 0 -5

Upplösning fond 0 0 0

Årets resultat - 323   21 -344
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Revisorernas berättelse

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 2016-12-31 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen

Stefan Rosberg
Auktoriserad revisor
Sonora Revision

Uttalanden
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Fastställande av föreningsavgifter  2017

Medlemsavgift: 100 kr

Verksamhetsavgift
 7-9 år 1 350 kr 
 10-12 år 1 650 kr
 13-18 år   1 900 kr

Skolavgifter 2014
Fotbollslekis, 5 år (inkl. medlemsavgift) 800 kr 
Knatteskola, 6 år (inkl. medlemsavgift) 1 200 kr
Förstalag, 11-12 år 3 000 kr 
Förstalag, 13-18 år 3 500 kr

Coop 10:an 500 kr per familj
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Verksamhetsplan 2017

 Generella målsättningar ligger fast
 Nästa steg i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen till våra ledare  
 Jobba igenom spelarutvecklingsmodellen 
 Fortsatt arbete med att vidareutveckla vår organisation 
 Arbeta för ett fortsatt bra samarbete med kommunen  
 Fortsatt arbete med att implementera vår värdegrund 
 Fortsatt arbete med att förbättra information samt 

kommunikation till spelare, ledare och föräldrar 
 Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Målsättning  2017

 Ledarna i fokus 
 Kommunikativ plattform 
 Kvalitativ verksamhet för spelarna
 Fånga upp och utveckla unga ledare
 Ökad tränarkompetens
 Fortsätta att utveckla tematräningar i föreningens 

regi
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Styrelsen Boo FF/Boo FK
Ordförande: Henrik Fischer

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig - Glädje  PF5-9
Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig – Lära
PF10-12

René Bakhuis / Jeanette Eriksson

Sportchef - Fotbollsansvarig Senior - Prestera
Boo FK/Boo FF Herr –P16/ Dam 1-F16

Andreas Bild

Fotbollsansvarig - Träna  
PF 13-15

Mika Grote

Cafeteria/drift Material
Tobias Löfgren

• Verksamhetsmodellen
• Spelarutvecklingsplanen
• Utbildning internt

• Träningstider
• Utbildning StFF
• Instruktörer
• Domare

• Nackamästerskapen
• Sommarfotbollsskolarna
• LOKAK
• Nyckelhantering

Organisation kansliet 2017
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Budget 2017
Budget 2014 Budget 2013 Resultat 2013

Intäkter Budget 2017 Budget 2016 Utfall 2016
Nettoomsättning 4 075 4 391 5 094

Bidrag stat och kommun 2 510 2 550 2 465

Medlems/skolavgifter 4 730 4 610 4 713

Summa Intäkter 11 315 11 551 12 272

Kostnader

Verksamhetskostnader - 3 435 -3 558 - 4 370

Personalkostnader - 5 790 -5 621 - 5 810

Övriga kostnader - 883 - 879 - 886

Bidrag Boo FK - 1 200 - 1 300 - 1 352

Summa kostnader -11 308 - 11 358 -12 418

Rörelseresultat 7 193 - 146

Avskrivningar - 172 - 172 - 172

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 -5

Upplösning fond klubbhus 0 0 0

Årets resultat -165 21 -323
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Valberedningens förslag till Styrelse och 
funktionärer i Boo FF 2017

Ordförande: 
Henrik Fischer 1 år nyval         

Ordinarie styrelseledamöter:
Ola Stadler ord. ledamot nyval 2 år 

Tinna Bondestam ord. ledamot nyval 2 år

Joakim Lidfeldt ord. ledamot nyval 1 år

Joakim Amneus ord. ledamot omval 2 år

Adde Granberg ord. ledamot omval 2 år 

Sanna Stolt ord. ledamot 1 år kvar

Susanne Staffansson ord. ledamot 1 år kvar

Mikael Benckert ord. ledamot 1 år kvar

Styrelsesuppleanter

1:a  Mats Fröling
2:a  Joakim Uvegård

Revisor:
Sonora Revision

Valberedning:

Anders Hallquist
Tomas Franzén
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Behandling av förslag från styrelse 
eller röstberättigad medlem. 
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Motion – Förskjutning av tidpunkt för 
uttagning till Förstalag

Vi yrkar på att senarelägga uttagningen till "Förstalaget" tills 
dess att barnen gått ut 6:e klass från och med nästkommande 
uttagning.

Vi yrkar på att styrelsen skall utreda och återkomma med 
förslag på hur man kan möta alla barns behov, också de som är 
ambitiösa och har kommit långt i sin utveckling (från tid till 
annan), med nuvarande lagtillhörighet. 

A) Med målsättning att planen är i bruk hösten 2017. 

B) Notera att vi i samband med denna diskussion fått in flera 
bra förslag vad punkt 2 skulle kunna bestå av. Vi delar 
gärna med oss av dessa förslag, skriftligen eller muntligen. 

Motionärer: 
Hanna Tolke 
Jens Ölander m.fl.
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Motion - Senareläggning av förstalags-
verksamheten

Vi yrkar att stämman beslutar att senarelägga 
uttagningarna till förstalaget så:

• Att de i första hand görs året då barnen fyller 13 år, det 
vill säga att förstalag startas året barnen fyller 14 år. 

• Att de i andra hand görs då barnen fyller 12 år, det vill 
säga att förstalag startas året barnen fyller 13 år. 

Vi yrkar att stämman beslutar att denna förändring träder i 
kraft redan i år eller senast 2018.

Motionärer: Mattias Nykvist, Svante Jonsson
och Marcos Chagallo, ledare i P06:4
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Motion - ökad transparens kring 
resursfördelning i föreningen 

Jag yrkar att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen: 

 Att i årsredovisningen för 2017 tydligt redovisa hur 
föreningens personella och monetära resurser fördelar 
sig mellan utvecklings- (breddverksamheten) och 
förstalagsverksamheten. 

 Att i årsredovisningen för 2017 tydligt redovisa hur 
föreningens personella och monetära resurser fördelar 
sig mellan barn-, junior- och seniorverksamhet.

 Att ovanstående två punkter för 2016, redovisas i 
separat rapport på föreningens hemsida, senast den 30 
april 2017. 

Motionär: 
Cecilia Nykvist
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Styrelsens yttrande över motionerna

Styrelsens föreslår årsmötet: 

Att förflytta start av förstalag till inför det år spelarna fyller 13 
år, när spelaren är 12 år, dvs 2 år senare mot idag, redan 
startade förstalagskullar berörs ej, ökad transparens enligt 
förslag med start årsredovisning 2017. 

Att anse alla tre motioner därmed besvarade
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Boo FF vill rikta ett stort tack till avgående styrelseledamöter:

 Anna Henriksson

 Tomas Franzén

Övriga frågor
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DU HAR SEDAN BOO FF:S BÖRJAN VARIT ENGAGERAD I 
FÖRENINGENS UTVECKLING SOM TRÄNARE, 
MARKNADSANSVARIG OCH NU SENAST SOM OUTTRÖTTLIG 
MATERIALARE FÖR VÅRT HERRLAG I DIVISION 2. 

DU HAR ALLTID NÅGON ROLIG ANEKDOT FRÅN FOTBOLLEN 
OCH LIVET. DU HAR ETT STORT HJÄRTA OCH FANTASTISKT 
ENGAGEMANG - NÅGOT SOM VI OCH ANDRA FÖRENINGAR 
INTE KAN FÅ FÖR MYCKET AV.

Hedersmedlemmar

Jan Ingemar Ärnström
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DU BÖRJADE SOM TRÄNARE I BOO FF ÅR 2000 FÖR P93:12 
OCH BLEV SEDAN INVALD I BOO FF:S STYRELSE. 

DU VAR FÖRENINGENS ORDFÖRANDE FRÅN 2006-2011 OCH 
DÄREFTER EKONOMIANSVARIG I STYRELSEN FRÅN 2012-
2016. 

MED DIN SYMPATISKA OCH LUGNA FRAMTONING INGER DU 
RESPEKT OCH SKAPAR ALLTID EN POSITIV STÄMNING.

DINA GENOMTÄNKTA UTTALANDEN OCH FÖRSLAG HAR 
VARIT HAR VARIT EN OERHÖRT VÄRDEFULL TILLGÅNG FÖR 
FÖRENINGEN GENOM ALLA ÅR AV FÖRÄNDRING OCH 
UTVECKLING.

Hedersmedlemmar

Tomas Franzén
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Tack!
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