
Boo FF Årsmöte 22 mars 2020



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Dagordning för årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt - demokratisk 

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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

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

12. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

 November 2019: datum läggs upp i samtliga lags kalender

 16 januari 2020: Information gällande datum skickat till 
samtliga spelarfamiljer och ledare i Boo FF från PF13-SR 
samt styrelse och kansli (drygt 5 000 kontakter).

 28 januari 2020: Påminnelse om föreläsning och årsmöte 
skickat till samtliga spelarfamiljer och ledare i Boo FF från 
PF13-SR samt styrelse och kansli (drygt 5 000 kontakter).

 18 februari 2020: Information på Boo FF:s hemsida och 
Facebook om motion från styrelsen samt påminnelse om att 
anmäla sig. 

 14 mars: Årsmöteshandlingar läggs upp på Boo FFs 
hemsida, uppdatering Boo FF:s hemsida och Facebook samt 
utskick till samtliga röstberättigade medlemmar och 
vårdnadshavare till samtliga
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Dagordning för årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen - flytta punkt

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkningar för 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

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

12. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem (11)

13. Övriga frågor 
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Verksamheten 2019

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 2019

 Antal medlemmar 3 234 (3 124)
 Antal spelare 2 825 (2 554) 
 Antal ledare 680      (600)
 Antal lag (trupper) 122 (121)
 Antal sammankomster 11 660 (11 906)            
 Antal deltagartillfällen 131 951 (136 939)

 Omsättning 12 070 kr (12 403) 
 Antal anställda 6,7    (6,7)          
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Strategiska områden

1. Ledaren i fokus: utbilda för att ännu bättre ta hand om våra 
barn och ungdomar och även se ledaren som vår viktigaste 
kommunikationskanal.

2. Stabilitet: Ge så många som möjligt en möjlighet att spela 
fotboll så länge som möjligt - från knatte till senior, nivån är 
egentligen oväsentlig, men vi erbjuder utmaningar för de som 
kommit längst såsom lag för de som bara vill spela lite.

3. Trygghet: Hit kan jag gå/föräldrar kan lämna utan att vara 
orolig för vad som händer om det som inte får hända händer.

4. Ekonomi i balans: Så att vår förening långsiktigt finns kvar 
och kan leva upp till ovan 3.

 En förutsättning för Boo FF:s verksamhet är att föreningen kan 
engagera sina föräldrar i de olika arbetsuppgifter som 
verksamheten kräver såsom tränare, lagledare, hjälpa till med 
bemanning i vår cafeteria på Boovallen och vid genomförandet 
av egna arrangemang. 

 För att detta ska kunna fungera bör alla få bra och 
ändamålsenlig information och att verksamheten leds och 
organiseras på ett effektivt sätt från föreningens kansli.
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Styrelsens arbete

2019 var föreningens trettioåttonde verksamhetsår.

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 10 protokollförda 
sammanträden. 

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som 
beslutades av årsstämman 2019.

– 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 
– Förtydliga policy och riktlinjer inom föreningen
– Bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet 
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Barn- och ungdomsverksamheten
 Boo FF:s Fotbollslekis hade totalt 228 5-åringar

 Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar hade totalt 310 deltagande barn. 

 Knatteskolan och Fotbollslekis sysselsatta 50 ungdomsinstruktörer, 
flera hade dubbla uppdrag.

 7-åringarna – Totalt startade 17 nya grupper, varav 7 flickgrupper. 
Åldersgruppen bestod av 370 barn. 

 164 lag deltog i S:t Eriks-Cupen, varav 47 flicklag och 117 pojk-lag.

 Boo FF:s sommarfotbollskolor vecka 24/25 och 33. Totalt deltog 598 
barn i vår sommarverksamhet. 

 I samarbete med Svenska Fotbollsakademin arrangerades tre olika 
campar, 3 dagar påsklovet, sommar v 26 och höstlovet. 

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

 För femte året arrangerades Boo FF-ligan för Boo FF:s 7-åringar, 23 
lag deltog (några trupper hade två deltagande lag)

 Nackamästerskapen genomfördes under två helger i oktober 
gemensamt mellan de fem största föreningar i Nacka; Järla IF FK, 
Saltsjöbaden IF, Sickla IF, Älta IF och Boo FF. 
109 lag från Boo FF deltog, totalt deltog 336 lag. 
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Ungdom och seniorverksamheten

 Boo FF:s damlag hade en strålande säsong som slutade med att 
laget klev upp igen till division 1.

 En stor trupp togs ut till Boo FF:s herrlag som spelade div 4 och 
P19 div 1. Laget slutade på en andra plats i division 4. 

 Under 2019 har 10 flickor födda 2003 – 2005 kallats till förbundets 
distriktslagssamlingar.

 På pojksidan har under året fyra spelare född 2004 kallats till 
stadslagssamlingar.
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Utbildningar 2019
 Domarutbildningar

– 2 grundutbildningar
– 2 fortsättningsutbildningar
– 1 uppstart

 Utbildningar externa aktörer (StFF, SISU, Supercoach m.m)
– 2 C-Diplom 
– 3 Att träna små lirare (SFSK instruktörer + Ledare 7 år)
– Värdegrundsarbete spelare 12 år – 6 tillfällen
– 1 Supercoach
– 2 Totte tränar liten sal

 Föreläsningar
– Normbollen
– Att träna små lirare
– Ny spelformer
– Rätt kost för prestation, återhämtning och hälsa”
– Matchfixning
– Barnkonventionen
– Idrottspsykologi

 Interna utbildningar
– Knatteskoleinstruktörer
– Så fungerar Boo FF
– Så funkar Sanktan
– Lagledarutbildningar – nya lagledare under året
– Fysträning utbildning och workshop
– Målvaktsutbildning utbildning och workshop
– Träningsmodell utbildning och workshop
– Spelmodell utbildning och workshop
– Åldersgruppträffar
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Intäkter 2019 2018 Avvikelse
Nettoomsättning 4 577 4 825 -248

Bidrag/medlem/skolavg 7 324 7 302 22

Övrigt 168 275 -107

Summa intäkter 12 069 12 403 -334

Resultat 2019 vs 2018 (TSEK)

Kostnader
Verksamhetskostnader - 5 235 - 4 923 - 312

Personalkostnader - 6 183 - 5 991 - 192

Övriga kostnader - 977 - 1 068 -91

Summa kostnader - 12 395 - 11 982 - 413

Rörelseresultat - 326 421 - 747

Avskrivningar - 222 - 185 - 37

Finansiella intäkter - - -

Finansiella kostnader - 0 0

Upplösning fond - - -

Årets resultat - 549 234 -783
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Tillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 540 420 601 804

Omsättningstillgångar 3 562 3 619

Summa tillgångar 4 102 4 220

Balansräkningen 2019 vs 2018 
(TSEK)

Eget kapital och skulder
Eget kapital 521 1070

Kortfristiga skulder 3 581 3 150

Summa eget kapital och skulder 4 102 4 220
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Revisorernas berättelse

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Boo 
Fotbollsförening för räkenskapsåret 2019. 

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 2019-12-31 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
REVEA

Uttalanden
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Föreningsavgifter  2020
Fastställda av årsmötet 2019

Medlemsavgift: 100 kr

Verksamhetsavgift
 7-9 år 1 450 kr 
 10-12 år 1 750 kr
 13-18 år   2 000 kr

Skolavgifter 2019
Fotbollslekis, 5 år (inkl. medlemsavgift) 1 000 kr 
Knatteskola, 6 år (inkl. medlemsavgift) 1 300 kr

Förstalag, 13-18 år 3 600 kr

Coop 10:an 500 kr per familj
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Verksamhetsplan 2020

 Generella målsättningar ligger fast
 Fortsätta 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 
 Diplomerad Förening
 Fortsätta vårt arbete med Trygg Förening
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Strategiska områden 2020

1. Ledaren i fokus: utbilda för att ännu bättre ta hand om våra 
barn och ungdomar och även se ledaren som vår viktigaste 
kommunikationskanal.

2. Stabilitet: Ge så många som möjligt en möjlighet att spela 
fotboll så länge som möjligt - från knatte till senior, nivån är 
egentligen oväsentlig, men vi erbjuder utmaningar för de som 
kommit längst såsom lag för de som bara vill spela lite.

3. Trygghet: Hit kan jag gå/föräldrar kan lämna utan att vara 
orolig för vad som händer om det som inte får hända händer.

4. Ekonomi i balans: Så att vår förening långsiktigt finns kvar 
och kan leva upp till ovan 3.
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Mätbara mål

Förutsättningar

 Målen ska vara tydliga (mätbara).
 Målen ska vara möjliga att uppfylla.
 Vissa saker tar längre tid att förändra än andra och                                               

därför är målen uppdelade på 1, 3 respektive 5 års sikt.
 Vid varje årsmöte görs en nulägesredovisning av de långsiktiga 

målen.

Mål till 2018 (1 år)
 Alla lag ska erbjudas minst 1 träning/vecka på konstgräs

Motivering
Viktigt med träningsvillkor där spelarna kan träna på samma 
underlag som S:t Eriks-Cups-matcherna spelas på.

Status årsmötet 2018
Tack vare att kommunen under året lagt konstgräs på fyra nya 
planer (Albastern, Lännbo, Velamsund, och Saltängen) är nu målet 
uppnått. 
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Mål till 2020 (2 år)
 Boo FF vill gå upp i högsta möjliga serie med minst  75 % 

egna spelare*. 

Status 
 Säsongen 2018
 Dam: 67 %
 Herr: 43 %

 Säsongen 2019
 Dam: 71 %
 Herr: 74 %

 Säsongen 2020
 Dam: 58 %
 Herr: 70 %

Mätbara mål

* Styrelsen enade om följande definition per april 2018: 
En spelare i åldern 13-21 år ska ha gjort minst tre säsonger i föreningen. 

UEFA:s definition lyder: En spelare i åldern 15-21 år ska ha gjort minst tre 
säsongen i klubben
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Mål till 2020 (2 år)

 Alla lag från 10 års ålder (7 mot 7 och 9 mot 9) ska ha minst 1 
tränare som slutfört C-diplomutbildning.

Motivering
Välutbildade tränare förbättrar förutsättningarna för bra kvalitet 
på träningarna.

Status
Årsmötet 2018 - 34 av 47 lag = 72 % av lagen uppfyller målet.
Årsmötet 2019 – 39 av 56 lag = 70 % av lagen uppfyller målet. 
Årsmötet 2020 – 41 av 50 lag = 82 % av lagen uppfyller målet.

PF10 – 75 % (3 lag saknar)
PF09 – 90 % (1 lag saknar)
PF08 – 73 % (3 lag saknar)
PF07 – 89 % (1 lag saknar)
PF06 – 88 % (1 lag saknar)

Mätbara mål



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Mätbara mål
Mål till 2022 (4 år)
 Andelen kvinnliga ledare* ska motsvara andelen tjejer som 

spelar i föreningen t o m 12 år.
 Andelen kvinnliga tränare i lagen fr o m 13 ska uppgå till 

minst 15%.

Motivering
Vi är övertygade om att lag med både kvinnliga och manliga 
ledare/tränare skapar de bästa förutsättningarna för en god 
lärandemiljö.

Status

*Ledare = tränare och lagledare

Årsmöte  2018 2019 2020
Andelen tjejer (7-18 år): 33 % 32 % 30 %
Andelen kvinnliga ledare: 23 % 22 % 21 %
Andelenen tjejer (7-12 år): 35 % 31 %
Andelen kvinnliga ledare: 21 % 21 %
Andelenen tjejer (13-18 år): 25 % 28 %
Andelen kvinnliga tränare: 7 % 11 %
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Diplomerad förening
 Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering 

av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en 
struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling.

 Riktlinjerna i Fotbollens, spela, lek och lär – inriktning för 
svensk barn- och ungdomsfotboll, ligger till grund för 
framtagandet av Diplomerad förening. 

 Föreningar som arbetat med framtagna målbilder och 
utifrån kriterierna uppnått en godkänd nivå kommer att 
utses till Diplomerade föreningar. 
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 Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad 
förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en 
föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, 
mår bra och får lära sig fotboll. 

 Skapa attraktiva föreningar där alla vill vara med! 

 Viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, 
utbildade ledare, en levande policy och en 
spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. 

Målbilder

Kriterier

Självskattning

Överenskommelse

Handlingsplan

Processtöd

Diplomering

Vi börjar om i maj 2020

Vi skickade ut maj 2019 och fick goda 
resultat men vi vill gärna ha en större 

svarsfrekvens.

Diplomerad förening
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Organisation kansliet 2020
Styrelsen Boo FF

Ordförande: Mikael Benckert

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig 
PF5-8 år

Kerstin Eriksson

Sportchef /Fotbollsansvarig Senior
Boo FK/Boo FF Herr/Dam-PF15 år

Andreas Bild

Fotbollsansvarig
PF9-10 år

Jeanette Ericsson

Fotbollsansvarig
PF11-14 år 

Lukas Kroon / Mika Grote

Cafeteria/drift
Material

Sofia Svensson /Tobias Löfgren

• Förberedande träning
• Skadejour
• Värdegrundsarbete

• Domare
• Ungdomsinstruktörer
• Fotbollsläger

• Nackamästerskapen
• LOKAK

Administration
Johan Sörman

• Träningstider
• Utbildning StFF
• Gåfotboll
• Ledarfotboll

Övrigt: 
• Tobias är åter från föräldraledighet sep 2020
• Lukas går på föräldraledighet aug-dec 2020

Utbildnings- och 
utvecklingsansvarig

Mika Grote
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Intäkter Budget 2020 Resultat 2019
Nettoomsättning 4 123 4 577

Bidrag/medlem/skolavgift 7 856 7 324

Övrigt 185 168

Summa intäkter 12 164 12 069

Budget 2020 (TSEK)

Kostnader
Verksamhetskostnader 4 595 5 235

Personalkostnader 6 402 6 183

Övriga kostnader 1 164 977

Summa kostnader 12 160 12 395

Rörelseresultat 4,1 - 326

Avskrivningar 222 222

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - 0 - 0

Upplösning fond - -

Årets resultat - 218 - 549

Intäkter: Nackmästerskapen och lagens konto är inte 
med 2019 – ca 530 Kkr
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Dagordning för årsmötet
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 2019

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

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

13. Övriga frågor 
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Behandling av förslag från styrelse 
eller röstberättigad medlem. 

Föreningens stadgar togs fram 1981 när föreningen var 
betydligt mindre till antalet och dagens förutsättningar är 
annorlunda. Sedan har det under åren gjort mindre justeringar 
och styrelsen anser att det är ett behov av en översyn. 

Omarbetningen av dagens stadgar tar sin utgångspunkt i RF:s 
normalstadgar för idrottsföreningar som i sig inte är stadgar 
utan skall ses som ett underlag, en mall/hjälpmedel, för 
upprättande av en förenings egna stadgar. Vid användning av 
dessa normalstadgar uppfylls de krav som ställs för medlemskap 
inom idrottsrörelsen.

 Processen
 Ändringar
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13. Övriga frågor 



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Valberedningens förslag till Styrelse 
och funktionärer i Boo FF 2020

Styrelsen

Ordförande, 1 år
Mikael Benckert   Omval 2020         

Ledamöter 2 år
Joakim Lidfeldt        Omval 2020–2021
Simon Mahlstedt    Omval 2020–2021
Mats Fröling            Omval 2020-2021
Mathias Jonsson      Nyval  2020–2021

Ledamöter 1 år
Marta Hafzelius       Nyval 2020

Tidigare valda 2019–2020
Gabriella Elmroth   
Tinna Bondestam   
Johan de Verdier  

Styrelsesuppleant, 1 år 
Oscar Watz Omval 2020

Revisorer 

Revisor, 1 år
Stefan Rosberg, Revea Omval 2020 

Förslag till Valberedning, 1 år
Anders Hallquist   Omval 2020
Thomas Forslund Omval 2020
Linda Malmstedt Nyval 2020 
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Dagordning för årsmötet
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4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två justeringsmän 
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7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019

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

9. Fastställande av föreningsavgifter 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020

11. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem

12. Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, revisorer och 
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Boo FF vill rikta ett stort tack till 
avgående styrelseledamöter:

 Pernilla Olsson
 Ola Stadler

Övriga frågor
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Tack!
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