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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 2017

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkningar för 2017

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017

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

10. Fastställande av föreningsavgifter 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018

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

13. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem. 

14. Övriga frågor 
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Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

 21 december 2017: Information gällande datum skickas till 
alla vårdnadshavare genom julhälsning

 21 december 2017: Information läggs upp på Boo FFs 
hemsida

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

 7 mars: Årsmöteshandlingar läggs upp på Boo FFs hemsida 
och notering skrivs på första sidan samt Facebook. 
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Verksamheten 2017

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 2017

 Antal medlemmar 3 198 (3 397)
 Antal spelare 2 629 (2 669) 
 Antal ledare 570       (536)
 Antal lag (trupper) 121 (119)
 Antal sammankomster 11 498 (10 962)            
 Antal deltagartillfällen 133 730 (127 900)

 Omsättning 12 286 414 kr     (12 272 403 kr) 
 Antal anställda 6,7 (7) 
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Verksamheten 2017
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.

 För att detta ska kunna fungera måste alla få bra och 
ändamålsenlig information och att verksamheten leds och 
organiseras på ett effektivt sätt från föreningens kansli.
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Verksamheten 2017

Styrelsens arbete

2017 var föreningens trettiosjätte verksamhetsår

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 10 protokollförda 
sammanträden. 

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



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Arbetsgrupper styrelsen  2017

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.

Ledarutveckling – utbilda flera

 Satt mål för utbildningsnivå för våra ledare

Förbundsmöten – påverka Stockholms fotbollen

 Styrelserepresentation på förbundsmöten tillsammans med 
verksamheten.

Spelarutvecklingsmodell  
 Implementering och utveckling   
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Organisation kansliet 2017

Styrelsen Boo FF
TF Ordförande: Mikael Benckert

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig - Glädje
PF5-9 år

Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig Senior – Prestera
Boo FK/Boo FF Herr/Dam-PF16 år

Andreas Bild

Fotbollsansvarig – Lära  
PF10-12 år

Jeanette Ericsson

Fotbollsansvarig - Träna 
PF13-15 år 

Mika Grote

Cafeteria/drift
Material

Tobias Löfgren

• 570 föräldraledare

• 32 kontrakterade tränare

• Verksamhetsmodellen
• Spelarutvecklingsplanen
• Utbildning internt

• Domare
• Extra träning
• Fys och Målvaktsträning

• Nackamästerskapen
• Sommarfotbollsskolarna
• LOKAK

Administration
Mikael Sahlgren

• Träningstider
• Utbildning StFF
• Instruktörer
• M.m.
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Verksamheten 2017

 Boo FF:s Fotbollslekis hade totalt 224 5-åringar

 Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar hade totalt 256 deltagande 
barn. Knatteskolan och Fotbollslekis sysselsatta 57 ungdoms-
ledare, flera hade dubbla uppdrag.

 Starten för de nya träningsgrupperna 7 år fungerade bra. Totalt 
startades 15 nya grupper, varav 5 flickgrupper och 10 pojk-
grupper. Åldersgruppen bestod av 275 barn. 

 171 lag deltog i S:t Eriks-Cupen, varav 49 flicklag och 122 pojk-
lag.

 Boo FF:s sommarfotbollskolor vecka 24/25 och 33. Totalt deltog 
641 barn i vår sommarverksamhet. 

 I samarbete med Svenska Fotbollsakademin arrangerades fyra 
olika tre-dagars campar, påsklovet, sommar v 26 och v 32 samt 
på höstlovet. 

 Boo FF arrangerade också en 1-dagars målvaktscamp i sam-
arbete med Jan Möller (förflutet i Malmö FF)

 För tredje året arrangerades Boo FF-ligan för Boo FF:s 7-åringar, 
22 lag deltog (några trupper hade två deltagande lag)

 Nackamästerskapen genomfördes under två helger i oktober,  för 
tredje året 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 344 lag. 

Barn- och ungdomsverksamheten
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Verksamheten 2017

 Boo FF:s damtrupp består huvudsakligen av spelare från de egna 
leden. Under 2017 fylldes laget på med tre spelare, en spelare 
utifrån och två från Boo FF:s damjuniorer. Laget fortsätter sin 
utveckling mot att vara ett rutinerat seniorlag. Åldersspannet är 
från 17 år till 26 år. Damerna spelade i division 1 och 
presterade bra under säsongen 2017, de avslutade säsongen 
på en sjunde plats.

 Boo FFs herrlag var nykomlingar i division 4 och klarade av 
målsättningen att hålla sig kvar i serien, de avslutade på en 
tionde plats. Med ett ungt och oerfaret lag anser vi det som en 
bra prestation. 

 Boo FK hade en tuff säsong i division 2 Södra Svealand. Med i 
stort sätt en helt ny trupp och med mycket skador såg det länge 
mörkt ut men laget lyckades heroiskt hålla sig kvar genom att göra 
en straff på övertid i säsongens sista match. 

 Under 2017 har 23 flickor födda 2000 – 2003 kallats till förbundets 
distriktslagssamlingar.

 Emma Westin född 1998 kallades till flera landslagssamlingar i sin 
ålderskull. Emma deltog i Elite Round i Norge, en 
kvalificeringsturnering till EM, Sverige lyckades tyvärr inte 
kvalificera sig. 

 På pojksidan har under året en spelare född 2003 kallats till 
stadslagssamlingar.

Ungdom och seniorverksamheten
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Utbildningar 2017

Utbildning Anordnare
2 x Domarutbildning grund, alt 1 - vår StFF
2 x Domarutbildning grund, alt 2 - vår StFF
2 x Domarutbildning fortsättning alt 1 - vår StFF
2 x Domarutbildning fortsättning alt 2 - vår StFF
2 x C-diplom del 1 (två på våren) StFF
2 x C-diplom del 2 (två på våren) StFF
2 x Totte träna i liten sal StFF
2 x "Så fungerar Boo FF" Lagledarutbildning Boo FF
1 x ”Så funkar Sanktan” Boo FF
3 x Lagledarutbildning – nya lagledare under året Boo FF
1 x föreläsning fysträning 8–9, uppföljning med workshop Boo FF
1 x föreläsning fysträning 10–11 år, uppföljning med workshop Boo FF
1 x Utbildning fysträning 12–13 år, uppföljning med workshop Boo FF
1 x Utbildning fysträning 14 år och äldre, uppföljning med workshop Boo FF
1 x Utbildning målvaktsträning 8 år, uppföljning med workshop Boo FF
1 x Utbildning målvaktsträning 9–12 år, uppföljning med workshop Boo FF
1 x Utbildning målvaktsträning 13 år och äldre, uppföljning med workshop Boo FF
1 x 7-års utbildning träningsmodell Boo FF
1 x 8-års utbildning träningsmodell, uppföljning med workshop Boo FF
1 x 9-års utbildning träningsmodell, uppföljning med workshop Boo FF
1 x 11-års utbildning träningsmodell Boo FF
1 x 12-års utbildning träningsmodell Boo FF
1 x 15-års och äldre utbildning träningsmodell Boo FF
2 x utbildning Supercoach Boo FF
1 x 11-års utbildning spelmodell Boo FF
1 x 12-års utbildning spelmodell Boo FF
1 x 14-års utbildning spelmodell Boo FF
1 x 15-år och äldre utbildning spelmodell Boo FF
1 x workshop träningsmodell och spelmodell 10 år Boo FF
1 x workshop träning och spelmodell 11–12 år Boo FF
1 x workshop träning och spelmodell 13 år Boo FF
1 x workshop träning och spelmodell 14 år och äldre Boo FF
1 x Knatteskole-utbildning Boo FF
1 x Sommarfotbollsskole-utbildning -Att träna små lirare Boo FF
5 x Värdegrundsarbete F/P05 Boo FF
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Resultat vs Budget 2017 (KSEK)

Intäkter Resultat Budget Avvikelse

Nettoomsättning 5 218    4 075    1 143    
Bidrag stat och kommun 2 411    2 510    -99    
Medlems/skolavgifter 4 657    4 730    -73    
Summa intäkter 12 286    11 315    971    

Kostnader
Verksamhetskostnader -4 593    -3 435    -1 158    
Personalkostnader -5 558    -5 790    232    
Övriga kostnader -938    -883    -55    
Bidrag Boo FK -1 119    -1 200    81    
Summa kostnader -12 208    -11 308    -900    

Rörelseresultat 78    7    71    

Avskrivningar -172    -172    -

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader -0    - -0    

Upplösning fond - -

Årets resultat -94    -165    71    

Not budget avvikelse nettomsättning:  1040 tkr (NM 371 tkr, Lag 669 tkr)
Not budget avvikelse verksamkostn:  1031 tkr (NM 362 tkr, Lag 669 tkr)
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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 2017-12-31 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  2018

Medlemsavgift: 100 kr

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

Skolavgifter 2018
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 2018

 Generella målsättningar ligger fast
 Nästa steg i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen till våra ledare  
 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  2018

 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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Budget 2018

Intäkter Budget 2018 Budget 2017 Utfall 2017

Nettoomsättning 3 932    4 075    5 218    
Bidrag stat och kommun 2 420    2 510    2 411    
Medlems/skolavgifter 4 700    4 730    4 657    
Summa intäkter 11 052    11 315    12 286    

Kostnader
Verksamhetskostnader -3 529    -3 435    -4 593    
Personalkostnader -5 803    -5 790    -5 558    
Övriga kostnader -1 114    -883    -938    
Bidrag Boo FK -600    -1 200    -1 119    
Summa kostnader -11 046    -11 308    -12 208    

Rörelseresultat 6    7    78    

Avskrivningar -172    -172    -172    

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - - -0    

Upplösning fond - -

Årets resultat -166    -165    -94    
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Valberedningens förslag till Styrelse och 
funktionärer i Boo FF 2018

Ordförande: 
Mikael Benckert 1 år nyval         

Ordinarie styrelseledamöter:

Joakim Amneus ord. ledamot 1 år kvar
Tinna Bondestam ord. ledamot 1 år kvar
Ola Stadler ord. ledamot 1 år kvar

Joakim Lidfeldt ord. ledamot 2 år nyval
Pernilla Olsson ord. ledamot 2 år nyval
Simon Mahlstedt ord. ledamot 2 år nyval

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 – lägga ner herrlaget i division 5 
och ta över Boo FK:s plats i division 3.

Motion Nuläge
Boo FF:s styrelse fattade inför säsongen 2018, efter förslag 
från sportsligt ansvariga i verksamheten, ett principbeslut 
om att föreningen ska representeras av vardera ett 
seniorlag på såväl dam-som herrsidan. Målet är att 50 
procent av spelarna i herrarnas A-lagstrupp under 2018 
ska vara från Boo FF:s egna led, herrlaget kommer att 
spela i Division 3.

Förslag
Boo FF tar över platsen från Boo FK i division 3. 

Motionärer: 
Styrelsen Boo FF
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Boo FF vill rikta ett stort tack till avgående styrelseledamöter:

 Adde Granberg

 Susanne Staffansson

 Sanna Stolt

 Henrik Fischer

Övriga frågor
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Tack!
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