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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 (tillika rösträknare), som jämte ordföranden 

skall justera mötesprotokollet.  

 

6. Fastställande av föreningsavgifter för 2013  

 

7. Beslut om införande av Coop Xtra-tian  

 

8. Övriga frågor  
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Verksamhetsavgifter 2012 
 
 Medlemsavgift  

 100 kr  

 

 Verksamhetsavgift  

 7-9 år 1150 kr  

10-12 år 1450 kr  

13-18 år 1700 kr  

 

 Utv.lag 3000 kr  

 Rep.lag 3500 kr  
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Verksamhetsavgifter 2013 
 

 För 2013 föreslår Boo FFs styrelse att föreningens 

medlemsavgift skall vara 200 kr. Detta är en höjning med 100 kr 

från 2012. Styrelsen föreslår också att verksamhetsavgifterna för 

2013 lämnas oförändrade på 2012 års nivå.  

 

 

 Höjningen av medlemsavgift görs för att stärka klubbens 

ekonomi och beräknas ge drygt 200 000 kr i ökade intäkter. 

Föreningsavgifterna har inte höjts sedan 2010.  
 

 

  
 

 



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över 

Coop Xtra-tian 
 

 Boo FFs styrelse föreslår ett fördjupa samarbetet med Coop Xtra 

Orminge, som har varit en samarbetspartner till klubben under 

många år.  

 

 Samarbetet bygger på den så kallade "Föreningstian" en produkt 

som används av många föreningar, bl.a. Järla IF, Skuru IK, Boo 

KFUM samt Boo Hockey i samarbete med ICA Maxi.  
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Coop Xtra-tian 
 

 Coop Xtra-tian bygger på att varje medlem i klubben (max 1 per 

hushåll ) obligatoriskt köper ett häfte till ett värde av 500 kr, som 

faktureras av klubben i samband med föreningsavgifterna. 

Medlemmen kan sedan använda rabattkupongerna hos Coop Xtra 

Orminge. 

 

 De 50 rabattkupongerna har ett värde om 10 kr styck, och en kupong 

kan användas vid varje inköp av varor om 200 kr. Vid ett totalt inköp 

hos Coop Xtra Orminge per år och medlem om 10 000 kr, används 

rabatthäftet fullt ut och kostnaden blir neutral för medlemmen. 

 

 Coop Xtra Orminge kommer dessutom att fylla häftet med fler 

erbjudanden som ger ytterligare värde. Häftets giltighetstid är hela år 

2013 och rabatthäftet får kombineras med Coops medlemskort.  
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Coop Xtra-tian 
 

 Under 2013 så är fördelningen av intäkten 400 kr till klubben och 100 

kr till spelarens lag i form av presentcheckar på Coop Xtra Orminge. 

  

 Genom att inleda detta samarbete stärks klubbens ekonomi med 

hjälp av en välbeprövad modell som används av flertalet klubbar i 

kommunen. Avtalet med Coop Xtra Orminge omfattar åren 2013-

2015.  

 

 Klubbens ekonomi beräknas genom införandet av Coop Xtra-tian 

stärkas med cirka 500 000 kr. Vidare tillförs lagens klubbkassor ca 

125 000 kr.  
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Budget 2013/Resultat 2012 

 

 

Budget 2013 Budget 2012 Resultat 2012 

Intäkter 

Nettoomsättning                 4 000                   3 101                     3 264     

Bidrag stat och kommun                 2 261                   2 150                     2 338     

Medlems-/skolavgifter                 4 070                   3 790                     3 756     

Summa intäkter              10 331                   9 041                     9 358     

Kostnader 

Verksamhetskostnader -              4 300     -            4 266     -               4 199     

Personalkostnader -              4 900     -            4 518     -               4 772     

Övriga kostnader -              1 018     -                914     -                  989     

Summa kostnader -            10 218     -            9 698     -              9 960     

Rörelsereultat                    113     -                657     -                  602     

Avskrivningar -                  203     -                355     -                  275     

Finansiella intäkter                      10                         -                            14     

Finansiella kostnader -                    10     -                  19     -                    13     

Upplösning fond klubbhus                      94                        94                          94     

Årets resultat                        6     -               937     -                 782     


