










Utbildningskväll 11 september 

Utbildningskväll 12 september 

Landslagsläger Bosön 1-5 november 

Minette Amneus 

Moa Claesson 

Linn Malmberg 

Alva Sundqvist 

6 

Klara Spjuth 

Pojk- och herrlag 

Boo FF:s pojklag fortsätter att göra bra prestationer i många av de tävlingssammanhang som de 

deltar i. Lagen spelar en rolig och passningsorienterad fotboll som är underhållande för publik att 

titta på. Många gånger får föreningen också höra hur bra de uppför sig runt och på planen i samband 

med turneringar runt om i landet. Boo FF:s U18 trupp gjorde en fantastisk säsong och kvalificerade 

sig till P19 div 1 för första gången på flera år. 

Under 2018 kallades Gustav Andersson, P03, till Stockholms Fotbollförbunds distriktlagssamling 14 

januari. 

Inför säsongen 2018 tog Boa FF:s styrelse beslutet att Boa FF endast skulle ha ett seniorlag 

på herrsidan och det innebar deltagande i division 3 för vår unga spelartrupp. Truppen 

bestod av 43 % egenfostrade spelare. Det blev en för tuff men mycket lärorik utmaning, 

laget blev degraderat till division 4. Truppen ska dock ha en eloge för att de aldrig gav upp 

trots att de under i stort sätt hela säsongen låg i den nedre delen av tabellen. 

Inför säsongen 2019 kommer herrtruppen vara en stor trupp som kommer delta i både division 4 och 

P19 div 1. Truppen består nu till 90% av spelare som har Boo FF som moderklubb. 

För fjortonde året i rad arrangerade våra pojkar i första laget 12 år den traditionsenliga 

inbjudningsturneringen; Boys lnvitational Cup (BIC). Då åldern för förstalagsuttagning nu har höjts till 

13 år så utgår denna cup 2019. 
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Ekonomi 

Vi finansierar vår verksamhet med medlemsavgifter och verksamhetsavgifter. Stat och kommun är 

också stora viktiga finansiärer. Målet är alltid att de skapade resurserna återförs till den årliga 

verksamheten, utan avkastningskrav. 

Intäkter uppgick till 12 341 602 kr och årets resultat uppgår till 234 125 kr. Resultat före avskrivningar 

är 420 873 kr. Målsättningen är att nå ett resultat på O kr och det är så verksamheten budgeteras 

varje år. 

Utav den totala intäkten går ca 5,5 % till seniorverksamheten och ca 3 % går till 1:a lagsverksam

heten. 

Efter många år med olidlig värme under sommaren på kansliet och i cafeterians kök så investerade vi 

i air-condition, med tanke på sommarens värme så var det en bra "timing". I september/oktober 

målades kansliet om på utsidan, detta har inte gjorts sedan 2001 då huset invidgdes. 

Material 

Föreningens materialleverantör är sedan 2016 Adidas och lntersport. 

STYRELSEARBETE 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 11 protokollförda sammanträden. Följande personer 

valdes att ingå i styrelsen av årsstämman 2018: 

Mikael Benckert (ordförande och kassör) 

Ola Stadier (v ordförande) 

Pernilla Olsson (sekreterare) 

Joakim Amneus (avslutade sitt uppdrag 31/12 av personliga skäl) 

Tinna Bondestam 

Joakim Lidfeldt 

Simon Mahlstedt 

Mats Fröling (ersatte Joakim Amneus vid årsskiftet) 

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

Styrelsen har under året fortsatt aktivt arbetat med att stärka kontakterna och samarbetet med 

Nacka kommun. 

Anläggning 

Bristen på fotbollsplaner i Nacka Kommun gör att efterfrågan på träningstider överstiger tillgången. 

Styrelsen har arbetat med att åskådliggöra denna situation för kommunens politiker, framförallt i 

Fritidsnämnden och i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. 

Fotbollstältet på Nacka IP var ett värdefullt tillskott under våren och hösten 2018. Tältet blev i 

slutändan ett mer avancerat tält än det som var planerat från början vilket innebar att det skulle bli 


























