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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. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkningar för 2014 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

under 2014
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

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

2014
11.Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, 

revisorer och valberedning 
12.Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad 

medlem. 
13.Övriga frågor 

5 februari: Mail gällande 
medlemskap och datum för årsmötet
29 januari: Kallelse på Facebook 
och Boo FF hemsida. 
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Verksamheten 2014

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.

 Antal medlemmar 2 500
 Antal spelare 2 425
 Antal ledare 475
 Antal lag (trupper) 110
 Antal sammankomster 11 462
 Antal deltagartillfällen 134 281             
 Omsättning 11 575 Kkr.       

 Antal anställda 6,7
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Verksamheten 2014
Generella målsättningar

 Boo FF ska som förening bedriva fotbollsverksamhet för barn 
och ungdomar utifrån deras egna förutsättningar och 
kunskapsnivå. Till detta kommer vår seniorverksamhet.

 Vi ska bedriva en verksamhet som är högkvalitativ.

 Föreningen ska ge sina spelare en mycket bra utbildning och 
miljö för att kunna utveckla sig som fotbollsspelare och individer

 Vi strävar efter att så många barn och ungdomar som möjligt i 
Nacka kommun ska beredas möjlighet att träna och spela 
fotboll från 6 till 20 år. 

 Vi strävar också efter att vår seniorverksamhet ska bedrivas på 
hög nivå och med utgångspunkt från att lagen ska bestå av 
spelare utbildade i vår egen barn- och ungdomsverksamhet.

 En förutsättning för Boo FF:s verksamhet är att klubben kan 
engagera sina föräldrar i de olika arbetsuppgifter som 
verksamheten kräver såsom tränare, lagledare och även hjälpa 
till med bemanning som i cafeterian och genomförandet av 
cuper. 

 En förutsättning för att detta ska kunna fungera är att alla får 
bra ändamålsenlig information, att kommunikationen fungerar  
samt att verksamheten leds och organiseras på ett effektivt sätt 
från klubbens kansli. 
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Verksamheten 2014

Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 12 protokollförda 
sammanträden.

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som 
beslutades av årsstämman 2014. 

 Vision och värdegrund ligger fast
 Generella målsättningar ligger fast
 Integrera Nacka FF i Boo FF:s övriga verksamhet. 
 Arbetat med att vidareutveckla vår organisation 
 Fortsatt arbete med att vidareutveckla utbildningen till våra 

ledare  
 Utveckla samarbetet med kommunen  
 Fortsatt arbete med att implementera vår värdegrund 
 Fortsatt arbete med att förbättra information till spelare och 

föräldrar 
 Etablera våra damer i division 1 och herrar i division 2 
 Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Kansliet 2014

Styrelsen Boo FF
Ordförande: Thomas Bodström

Klubbchef
Liv Sahlberg

Styrelsen Nacka FF
Ordförande: Thomas Bodström

Fotbollsansvarig 6->7 år
Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig 8->10 år
Andreas Jonsson

Fotbollsansvarig P12-> Herr
Andreas Bild

Fotbollsansvarig F11-> Dam
Åsa Berg

Fotbollsansvarig P11/projektansvarig
Mika Grote

Kafeteria/drift
Bo Persson

• 26 kontrakterade tränare
•475 föräldraledare 
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Verksamheten 2014

Anläggningar
• Flertal möten med politiker och tjänstemän 
• Quesada tältet tas bort
• Beslut om att Myrsjö IP skall få 11-manna konstgräs
• Omläggning av gräset på Björknäs IP påbörjas under 

hösten. 

Antal tillf. 
Ant. 

deltagare Anordnare
Domarutbildning grund 2 49 StFF
Domarutbildning forts. 2 43 StFF
"Så fungerar Boo FF" 
Lagledarutbildning. 3 46 Boo FF
Hemsideutbildning 2 27 Boo FF
7-års träningsmodellsutbildning. 2 27 Boo FF
11-års träningsmodellsutbildning. 2 21 Boo FF
12+13-års träningsmodellsutbildning. 1 18 Boo FF
Idrottskadeutbildning 1 12 StFF
Avspark 3 67 StFF
Bas 1 Ledarskap 1 13 StFF
Bas 1 Spelförståelse 2 32 StFF
Bas 1 Teknik 1 20 StFF
Bas 1 Träningslära/Målvaktsspel 2 25 StFF
Totte träna i liten sal 2 28
Värdegrundsarbete PF02/01 7 SISU
Knatteledarutbildning 1 55 Boo FF
Sommarfotbollsskoleutbildning 1 73 Boo FF

Utbildning
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Verksamheten 2014

Barn- och ungdomsverksamheten

 Boo FF:s Fotbollslekis sysselsatta 100 5-åringar och ca 20 
ungdomsledare

 Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar sysselsatte ca 44 
ungdomsledare och 345 nya Boo FF-spelare. 

 Starten för de nya träningsgrupperna 7 år fungerade bra. Totalt 
startades 23 nya grupper, varav 6 flickgrupper och 17 
pojkgrupper. Åldersgruppen bestod av 346 barn. 

 162 lag deltog i S:t Eriks-Cupen, varav 44 flicklag och 118 
pojklag.

 Föreningens förstalagsverksamhet har under året omfattat ca 
231 spelare.

 Boo FF:s sommarfotbollskolor vecka 24/25, 32 och 33. Två av 
fotbollsskolorna driver Boo FF i egen regi och två sker i 
samarbete med Svenska fotbollsakademin. Totalt deltog 696 
barn i vår sommarverksamhet.

 Under tre helger i oktober genomfördes Nackamästerskapen, 
där 191 lag deltog.
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Verksamheten 2014
Ungdom och seniorverksamheten

 Föreningens lag har under säsongen 2014 gjort bra resultat ifrån sig i de 
cuper och turneringar spelats under året och fortsatt att spela en fotboll som 
bygger på att hela laget aktivt deltar i anfall eller försvar. Glädjande är att 
våra lag får ofta beröm för att de spelar en bra och underhållande fotboll. Och 
att spelarna sköter sig exemplariskt när de är ute i landet och representerar 
klubben.

 Boo FF:s damtrupp består huvudsakligen av spelare från de egna leden. 
Laget har gått från att vara ett ungt och ganska oerfaret seniorlag till ett mer 
rutinerat lag. Åldersspannet går från 15 år till 22 år. Damerna spelade i 
division 1 och presterade bra under säsongen 2014. Målet för säsongen 
2014 var att etablera sig i Division 1.

 Boo FFs herrlag var sekunder från att avancera till division 4 men på övertid i 
sista matchen för säsongen kvitterade FK Bromma på en hörna vilket gjorde 
att vi halkade ner på en fjärdeplats och därmed även säsongen 2015 får 
spela division 5 fotboll. Två spelare födda 1999 spelade tävlingsmatcher med 
herrlaget, samt att många Boo FF spelare spelade med Nacka FFs reservlag 
bl.a. en spelare som är född 2000.

 Nacka FF var med och kämpade i serietoppen i division 2 Södra Svealand 
och slutade 4:a i serien. Nacka FF vann Stockholms Cupen för andra året i 
rad. Under 2015 kommer Nacka FF spela i division 2 Norra Svealand. 

 Under 2014 har 20 flickor födda -98 – 00 kallats till förbundets 
distriktslagssamlingar. Smilla Turesson född -99 kallades till Enköpingslägret 
samt till Elitflicklägret i Halmstad sommaren 2014. Emma Westin född -98 
har kallats till distriktslag och till landslag i sin ålderskull.

 På pojksidan har under året nio spelare haft möjligheten att vara med i 
stadslagssamlingar. Sju av de spelarna är födda 2000 och de var kallade till 
flera utbildningsdagar under hela hösten. 
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forts. Ungdom och seniorverksamheten

 Boys Invitational Cup (BIC) respektive Girls Invitational Cup (GIC) 
arrangerades för 10:e året i rad av våra förstalag PF12. 

 I övrigt att notera är att samarbetet inom åldersgrupperna och mellan 
åldersgrupperna fortsätter att utvecklas i rätt riktning, många spelare får 
möjligheten att spela och träna med andra lag än sitt eget.

Verksamheten 2014
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Resultat vs Budget 2014 (KSEK)

Resultat Budget Avvikelse

Intäkter Resultat Budget Avvikelse
Nettoomsättning 4 368 4 404 - 36

Bidrag stat och kommun 2 523 2 205 318

Medlems/skolavgifter 4 684 4 035 649

Summa intäkter 11 575 10 644 931

Kostnader

Verksamhetskostnader - 4 059 -3 263 -796

Personalkostnader - 5 143 -5 045 - 98

Övriga kostnader - 1 017 -1 046 29

Bidrag Nacka FF - 1 129 -1 000 -129

Summa kostnader -11 348 -10 354 -994

Rörelseresultat 227 290    - 63

Avskrivningar - 177 -177 0

Finansiella intäkter 0       19     -19 

Finansiella kostnader - 8 - 7 -1

Upplösning fond 94 94 0

Årets resultat 136 219 -83
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Revisorernas berättelse

Uttalanden
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 2014-12-31 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt 
med årsredovisningens övriga delar. 

Jag anser at de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
avser.



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Fastställande av föreningsavgifter 2015

Medlemsavgift: 200 kr

Verksamhetsavgift
 5-manna, 7-9 år 1 250 kr 
 7-manna, 10-12 år 1 550 kr
 11-manna, 13-18 år   1 800 kr

Skolavgifter 2014
Fotbollslekis, 5 år (inkl medlemsavgift) 850 kr 
Knatteskola, 6 år 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 2015

 Generella målsättningar ligger fast
 Fortsätta att integrera Nacka FF i Boo FF:s övriga 

verksamhet än mer
 Den nya styrelsen kommer att se över klubbens mål 

fram till 2020
 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 



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Målsättning på kort sikt – 2015

 Fler spelare längre tid, implementera nya 
utvecklingsmodellen fullt ut med rotation inom kullar 
samt mixlag.

 Stabilitet i de äldre pojklagen
 Ökat samarbete mellan lag i årskullar
 Högre närvaro bland spelarna
 Fånga upp och utveckla unga ledare
 Ökad tränarkompetens
 Tematräning i föreningens regi
 Extraträning från 11 år
 Målvaktsträning
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Förutsättningar budget 2015

 De totala intäkterna förväntas vara i linje med 2014

 De totala kostnaderna kommer att vara ca 200 KSEK högre

 Nacka FF beräknas kosta 1,3 miljoner kr varav 0,2 miljoner 
finansieras via direkta sponsorintäkter och 1,1 i bidrag från 
Boo FF.
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Budget 2015
Budget 2014 Budget 2013 Resultat 2013

Intäkter Budget 2015 Budget 2014 Utfall 2014
Nettoomsättning 4 425 4 404 4 368

Bidrag stat och kommun 2 410 2 205 2 523

Medlems/skolavgifter 4 817 4 035 4 684

Summa Intäkter 11 652 10 644 11 575

Kostnader

Verksamhetskostnader - 4 044 -3 263 - 4 059

Personalkostnader - 5 500 -5 045 - 5 143

Övriga kostnader - 936 -1 046 - 1 017

Bidrag Nacka FF - 1 100 - 1 000 - 1 129

Summa kostnader -11 580 - 10 354 -11 348

Rörelseresultat 73 290 227

Avskrivningar - 172 - 177 - 177

Finansiella intäkter 0 19 0

Finansiella kostnader - 7 - 7 - 8

Upplösning fond klubbhus 94 94 94

Årets resultat - 12 219 136
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Valberedningens förslag till Styrelse och 
funktionärer i Boo FF 2015

Ordförande: 
Henrik Fischer 1 år nyval         

Ordinarie styrelseledamöter:
Lars Arrhenius 1 år kvar            

Susanne Staffansson 1 år kvar 
Sanna Stolt 1 år kvar            
Karin Engström-Jansson              1 år kvar

Tomas Franzén 1 år omval

Jeanette Ericsson 2 år nyval            
Thomas Thernström 2 år omval              
Anna Henriksson                          2 år nyval

Styrelsesuppleanter
1: a  Daniel Hegborn
2: a  Adde Granberg

Revisor:
Sonora Revision

Valberedning:
Anders Hallquist
Thomas Bodström 
Mathias Sörensen
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Motioner
STADGEÄNDRING
För att tydliggöra Boo FF:s inriktning och säkerställa att den 
policy klubben tillämpar avspeglas i stadgarna motionerar jag för 
en stadgeändring rörande § 25.

Yrkande: För att det inte skall vara otydligt föreslår jag att 
klubben antingen förbinder sig att anta en policy som 
harmoniserar med stadgarna eller att stadgarna ändras.

Förslag 1: 
INRIKTNING FÖR BOO FF § 25
Boo Fotbollsförenings verksamhet skall inte bedrivas på lika 
villkor för både bredd och elit. Klubbledningen kan genom att 
fastställa en policy välja att någondera skall särprioriteras.
Bredd och elit behöver inte samordnas för att verksamheten på 
sikt skall bli framgångsrik. Strävan skall vara, att spelare i 
föreningens representationslag i huvudsak skall komma ifrån
klubbens egen ungdomsverksamhet.

Förslag 2: 
INRIKTNING FÖR BOO FF § 25
Boo Fotbollsförenings verksamhet skall bedrivas på lika villkor för 
både bredd och elit. Varken ledare eller klubbledning skall kunna 
kringgå stadgarna genom att fastställa en policy/riktlinjer 
vilken/vilka medför att någondera särprioriteras. Bredd och elit 
måste samordnas för att verksamheten på sikt skall bli 
framgångsrik. Strävan skall vara, att spelare i föreningens 
representationslag i huvudsak skall komma ifrån klubbens egen 
ungdomsverksamhet. 

Motionär: Clas Cardell
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Styrelsens svar på:
motioner från Claes Cardell avseende stadgeändring 
avseende §25.
Styrelsen i Boo FF yrkar avslag på Claes Cardells motion nr 1 med 
följande motivering: 
På Boo FFs extra årsmöte 2014-11-11 antog årsmötet en ny 
utvecklingsmodell för hur fotbollsverksamheten i Boo FF ska bedrivas. Den 
nya utvecklingsmodellen är resultat av det arbete som gjorts av en av 
ordinarie årsmöte 2014 beslutad arbetsgrupp. Föreningen arbetar numera 
efter denna modell. 
Boo FFs övergripande målsättning är att få så många spelare som möjligt 
att fortsätta med sin idrott. I Boo FF ska det finns plats för alla barn och 
ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition. Vår 
verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska 
förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla. 
Utvecklingsmodellen ska ge möjlighet för spelarna att hålla på med fotboll 
så länge de önskar, och verksamheten ska bidra till att de vill stanna längre. 

I en förening finns spelare med olika grad av intresse för och engagemang i 
fotbollen. Ambitionen är också att individen ska kunna hålla på med fler 
idrotter än fotboll. Ett mångsidigt idrottande gagnar alla idrotter. 
Utvecklingsmodellen ska ta hänsyn till och främja graden av intresse, 
engagemang och ambition så att fler kan hålla på längre, dvs. så många 
som möjligt så länge som möjligt. Modellen ska främja både de som vill ha 
fotbollen som sin första idrott, till de som nöjer sig med en träning i veckan. 
Och både de som vill växla upp, eller växla ner sin fotboll. 

Det är mot denna bakgrund föreningen bedriver fotbollsverksamhet på olika 
nivåer. Föreningen erbjuder dock alla som vill extra träningar från 10 års 
ålder oavsett nivå och tillgodoser därmed olika grad av engagemang.  

Styrelsen i Boo FF yrkar att Claes Cardells motion 2 lämnas utan 
åtgärd med följande motivering:

Motion 2 innebär ingen förändring av §25 i jämförelse med 
dagens stadgar.
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Motioner

Styrelsens förslag om stadgeändring av §25.

Mot bakgrund av att en ny utvecklingsmodell har antagits av 
föreningens extra årsmöte 2014-11-11 och texten i föreningens 
stadgar i §25 inte har uppdaterats på många år, så föreslår 
styrelsen en ändring av §25 i föreningens stadgar enligt nedan.

§25 i föreningen stadgar lyder idag:  

INRIKTNING FÖR BOO FF 

Boo Fotbollsförenings verksamhet skall bedrivas på lika villkor för 
både bredd och elit. Inget skall i förhållande till det andra 
särprioriteras. Bredd och elit måste samordnas för att verksamheten 
på sikt skall bli framgångsrik. Strävan skall vara, att spelare i 
föreningens representationslag i huvudsak skall komma ifrån 
klubbens egen ungdomsverksamhet. 

Styrelsens förslag till ny lydelse av §25 är:

I Boo FF ska det finns plats för alla barn och ungdomar som vill spela 
fotboll oavsett nivå, talang eller ambition. Vår verksamhet ska 
genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska ta hänsyn 
till och främja graden av intresse, engagemang och ambition så att 
fler kan hålla på längre, dvs. så många som möjligt så länge som 
möjligt.

Boo 2015-02-25

Styrelsen i Boo FF
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Övriga frågor

 *

Boo FF vill rikta ett stort tack till 
avgående styrelseledamöter:

 Thomas Bodström
 Mattias Sörensen
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